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WSTĘP

Forum Samorządowe w Szczecinie wpisało się już na stałe w kalendarz
ważnych wydarzeń krajowych, gdzie w gronie przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, pracowników nauki oraz reprezentantów praktyki
gospodarczej poruszane są najważniejsze tematy dotyczące jakże istotnej problematyki jakości funkcjonowania, współpracy i zasad finansowania jednostek
samorządu terytorialnego. Bardzo ważne są pozytywne doświadczenia związane z wykorzystywaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Nic
bowiem nie działa tak opiniotwórczo, jak bezpośrednie spotkania przedstawicieli praktyki i nauki oraz wymiana poglądów między tymi środowiskami.
Chcemy, aby wypracowane w toku obrad wnioski, przedstawiane innowacyjne
rozwiązania odnoszące się do gospodarowania publicznym pieniądzem oraz
opinie o walorach praktycznych dobrze służyły doskonaleniu jakości funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz były inspiracją do podejmowania wartościowych i oczekiwanych działań na rzecz wspólnot lokalnych.
Fakt naszego statusu jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej
obliguje wszystkie postępowe i twórcze środowiska naukowe, samorządowe,
organizacje gospodarcze i społeczne do zwiększenia swojego zaangażowania i aktywności na rzecz tworzenia nowych wartości we wspólnotach samorządowych.
Przed nami ważne i szczególne kolejne wyzwania epokowe:
– chcemy „równać do najlepszych samorządów w Europie”,
– chcemy korzystać z doświadczeń innych europejskich samorządów,
– chcemy dzielić się naszymi samorządowymi doświadczeniami, dobrymi
i sprawdzonymi sposobami rozwiązania złożonych problemów wspólnot
lokalnych,
– chcemy umacniać europejską rodzinę samorządową.
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Wstęp

Realizując powyższą misję, organizatorzy VI Forum Samorządowego,
które odbyło się w Szczecinie (8–9 kwietnia 2010 r.), zmienili dotychczasową
formułę spotkań samorządowych, czyniąc go międzynarodowym. Do udziału
zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów z Niemiec, Ukrainy i Białorusi. Została zatem podjęta kolejna próba stworzenia dla reprezentantów
administracji rządowej, polskiego aktywu samorządowego i zagranicznych
gości, sektora gospodarczego oraz pracowników nauki takiej płaszczyzny,
która umożliwi wymianę poglądów i doświadczeń z zakresu funkcjonowania
samorządu terytorialnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie.
Należy oczekiwać, że ten wspólny międzynarodowy wysiłek przedstawicieli nauki, polityki i praktyki samorządowej będzie pożyteczny i sprzyjający
„umacnianiu tożsamości samorządowej” w zintegrowanej Europie.
Prof. zw. dr hab. Adam Szewczuk
przewodniczący Komitetu Programowo-Naukowego
VI Forum Samorządowego w Szczecinie
Szczecin, kwiecień 2010 r.
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OGRANICZENIA DOPUSZCZALNYCH ROZMIARÓW
ZADŁUŻENIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ŚWIETLE REGULACJI EUROPEJSKICH

Wstęp
W literaturze przedmiotu wskazuje się wiele powodów, dla których niektóre wydatki jednostek samorządu terytorialnego (jst) powinny być finansowane na podstawie przychodów zwrotnych. Nadmierne zadłużenie może
jednak stanowić zagrożenie dla wypłacalności jst oraz utrudniać wypełnianie przez Polskę jej zobowiązań wobec Unii Europejskiej. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wpływu stosowania europejskiej metodologii obliczania rozmiarów zadłużenia publicznego na obowiązujące w Polsce
prawne ograniczenia dopuszczalnych rozmiarów długu publicznego obciążającego jst. W części pierwszej przedstawiono przesłanki ustanawiania prawnych ograniczeń swobody zaciągania długu przez jst. W kolejnej części zaprezentowano aktualne oraz przyszłe prawne ograniczenia dopuszczalnych rozmiarów zadłużenia jst. W ostatniej części omówiono przesłanki oraz konsekwencje stosowania europejskiej metodologii obliczania rozmiarów długu
publicznego w Polsce.

Arkadiusz Babczuk
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1. Przesłanki ograniczania dopuszczalnych rozmiarów zadłużenia
jednostek samorządu terytorialnego
Celem ograniczania dopuszczalnych rozmiarów zadłużenia jst jest
ochrona zdolności wykonywania przez nie zadań publicznych oraz ochrona
państwa przed koniecznością ponoszenia konsekwencji podejmowania nadmiernego ryzyka przez jst. Utrata wypłacalności przez jst mogłaby skutkować
dezorganizacją systemu świadczenia usług publicznych należnych obywatelom.
Jednocześnie mogłaby prowadzić do prób przerzucania konsekwencji finansowych decyzji podejmowanych na szczeblu lokalnym lub regionalnym na władze państwowe oraz ogół obywateli przyczyniających się do tworzenia dochodów publicznych zasilających budżet państwa. Masowe trudności finansowe
wspólnot lokalnych oraz regionalnych mogą wręcz zagrozić stabilności finansowej całego państwa, co potwierdza doświadczenie Brazylii czy też Argentyny1.
Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji ograniczających rozmiary dopuszczalnego długu publicznego, którego składową stanowi
zadłużenie jst, umożliwia także wywiązywanie się Polski z obowiązków wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Wyznacza je w szczególności
art. 126 (dawny art. 104 TWE) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(w brzmieniu nadanym Traktatem z Lizbony) oraz Protokołu (nr 20) w sprawie
procedury dotyczącej nadmiernego deficytu stanowiącego załącznik do Traktatu, a także Rozporządzenie Rady nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji
polityk gospodarczych (DzU L 209 z 2 sierpnia 1997 r.) i Rozporządzenie Rady
(WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia
procedury nadmiernego deficytu (DzU L 209 z 2 sierpnia 1997 r.).
Zgodnie z art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej państwa
członkowskie unikają nadmiernego deficytu budżetowego, a Komisja Europejska nadzoruje rozwój sytuacji budżetowej i wysokość długu publicznego
w państwach członkowskich w celu wykrycia oczywistych błędów. Bada ona
poszanowanie dyscypliny budżetowej na podstawie dwóch kryteriów:
A. Babczuk, Miękkie ograniczenia budżetowe jako przesłanka niewypłacalności jednostek
samorządu terytorialnego. Część I. Zagadnienia teoretyczne, „Finanse Komunalne” 2008, nr 3,
s. 5–15; A. Babczuk, Miękkie ograniczenia budżetowe jako przesłanka niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego. Część II. Przypadek brazylijskich stanów, „Finanse Komunalne” 2008, nr 4, s. 69–79.
1
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a) stosunku planowanego oraz rzeczywistego deficytu sektora finansów
publicznych do produktu krajowego brutto, który nie powinien przekraczać 3%, chyba że:
– stosunek ten zmniejszył się znacznie oraz w sposób stały i osiągnął
poziom bliski wartości odniesienia,
– lub przekroczenie wartości odniesienia ma charakter wyjątkowy oraz
tymczasowy i stosunek ten pozostaje bliski wartości odniesienia;
b) stosunku długu publicznego do produktu krajowego brutto, który nie
powinien przekraczać 60%, chyba że stosunek ten zmniejsza się dostatecznie i zbliża się do tej wartości w zadowalającym tempie.
Problematyka nierównowagi finansowej sektora finansów publicznych,
a więc także jst, stanowi zatem obszar szczególnego zainteresowania Unii
Europejskiej. Szczegółowe sposoby postępowania w przypadku przekroczenia wspomnianych wyżej reguł fiskalnych zostały przedstawione w przywołanych tu rozporządzeniach Rady konstytuujących Pakt Stabilności Wzrostu2.
2. Ograniczenia dopuszczalnych rozmiarów zadłużenia jednostek
samorządu terytorialnego w prawie polskim
Dopuszczalne rozmiary zadłużenia jst podlegają ograniczeniom ustawowym. Zgodnie z art. 85 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1241)
art. 169–171 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych tracą
moc z dniem 31 grudnia 2013 r. Nowy mechanizm ograniczający dopuszczalne
rozmiary zadłużenia jst statuowany art. 243–244 Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z art. 121 ust. 2 Ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych będzie
miał zastosowanie po raz pierwszy w uchwałach budżetowych jst na rok 2014.
Zgodnie z art. 170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych łączna kwota długu jst na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć
2
Szerzej: A. Babczuk, Pakt stabilności i wzrostu – doświadczenia i perspektywy,
w: O. Hasprova (red.), Podminky řizeni podnikatelských subiektů v tranzitivni ekonomice, Mezinárodni konference konaná v rámci oslav 50. výroči založeni Technické Univerzity v Liberci,
Liberec 2003, s. 156–163; A. Babczuk, Zarządzanie długami publicznymi w Unii Europejskiej
– wybrane aspekty prawne, w: L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2003, s. 11–25.
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60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.
Jednocześnie w trakcie roku budżetowego obowiązuje zasada, że łączna kwota
długu jst na koniec każdego kwartału nie może przekraczać 60% planowanych
w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Spod wskazanych wyżej
rygorów wyłączono jedynie zobowiązania powstałe z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą
z podmiotem dysponującym pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.
Na podstawie art. 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych dług obciążający jst musi być kształtowany w taki sposób, aby
łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kapitałowych długoterminowych kredytów i pożyczek, odsetek od kredytów i pożyczek
(w tym także krótkoterminowych), wykupów długoterminowych papierów wartościowych, odsetek i dyskonta od papierów wartościowych (w tym także krótkoterminowych), potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie przekroczyła 15% planowanych na dany rok budżetowy
dochodów jst. W przypadku gdy państwowy dług publiczny przekroczy poziom
55% PKB, dopuszczalna wartość powyższej relacji ulegnie obniżeniu do 12%.
Spod ograniczeń swobody zaciągania długu wynikających z art. 169
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wyłączono zobowiązania powstałe z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, a także potencjalnych spłat
kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Art. 171 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nakazuje odpowiednie stosowanie powyższych regulacji w odniesieniu do związków gmin oraz związków powiatów.
Zgodnie z nowym mechanizmem ograniczającym dopuszczalne rozmiary
zadłużenia jst organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego
realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następnym roku
naruszony zostanie nowy indywidualny wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia.
Wskaźnik ten bazuje na kategorii salda operacyjnego netto jst. Należy przez
nie rozumieć dochody bieżące jst powiększone o dochody z tytułu sprzedaży
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majątku pomniejszone o jej wydatki bieżące. Udział środków przeznaczanych
na obsługę długu w dochodach budżetowych ogółem danego roku nie może
być wyższy niż przeciętny udział nadwyżki operacyjnej netto w dochodach
budżetowych ogółem w ciągu trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.
Przez obsługę długu należy rozumieć: łączną kwotę spłat rat kapitałowych
długoterminowych kredytów i pożyczek (innych niż zaciągane w państwowych funduszach celowych) oraz wszelkich spłat rat kapitałowych pożyczek
zaciąganych w państwowych funduszach celowych, łączną kwotę wykupów
długoterminowych papierów wartościowych, należne w danym roku odsetki
od kredytów i pożyczek (w tym krótkoterminowych), należne odsetki i dyskonto od papierów wartościowych (w tym krótkoterminowych), potencjalne
spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji.
Zgodnie z art. 244 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do łącznej kwoty obsługi długu należy dodać przypadające do spłaty w danym roku budżetowym kwoty zobowiązań związku gmin
lub związku powiatów współtworzonego przez daną jst, chyba że jednostka
udzieliła gwarancji i poręczeń ich spłaty. W tym ostatnim przypadku zostały
już one uwzględnione w konstrukcji wskaźnika.
Przy obliczaniu przedstawionego powyżej wskaźnika nie należy
uwzględniać:
1) wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej Polsce przez państwa członkowskie EFTA
(z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań),
2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym
realizującym zadania jst w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej Polsce przez państwa członkowskie EFTA:
– w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub
zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.
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Warto zauważyć, że zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych przepisy dotyczące jst stosuje się odpowiednio do związków gmin i związków powiatów. Nie oznacza to jednak automatycznego stosowania w pełnej rozciągłości wszystkich regulacji dotyczących jst do związków gmin i związków powiatów. Należy wyrazić wątpliwość co do zasadności odnoszenia indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego
zadłużenia jst (statuowanego art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) do związków gmin oraz związków powiatów w sytuacji,
gdy zgodnie z art. 244 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kwoty przypadające do spłaty z tytułu obsługi długu związku gmin lub
związku powiatów są przyporządkowywane poszczególnym jednostkom tworzącym związek i wpływają na wartość indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego długu poszczególnych gmin oraz powiatów.
3. Zakres długu publicznego w świetle europejskiej metodologii
rachunków narodowych i regionalnych
Zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1240): „Państwowy dług publiczny
oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań jednostek sektora finansów
po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań między jednostkami tego sektora”. Zakres podmiotów, których zobowiązania, po wyeliminowaniu zobowiązań wzajemnych, składają się na dług publiczny, został określony w art. 9
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W pkt. 2 tegoż artykułu wskazuje się, że podmiotami współtworzącymi sektor finansów publicznych są m.in.: „jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki”. Zadłużenie gmin, powiatów, województw oraz związków gmin i związków powiatów stanowi zatem element państwowego długu publicznego.
Zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, „Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora
finansów publicznych z następujących tytułów:
1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek;
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3) przyjętych depozytów;
4) wymagalnych zobowiązań:
a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń
sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem”3.
Zakres przedmiotowy pojęć użytych przez ustawodawcę w art. 72 ust. 1
pkt 1–3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powinien
być ustalany z uwzględnieniem Rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 z dnia
25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych
i regionalnych we Wspólnocie (DzUUE L 310 z 30 listopada 1996 r.). Ustanowiony tym rozporządzeniem Europejski System Rachunków ESA 1995 stanowi metodologię wspólnych standardów, definicji, klasyfikacji i zasad księgowości, którą kraje członkowskie Unii Europejskiej mają stosować przy sporządzaniu rachunków narodowych i regionalnych dla celów Wspólnoty. Rozporządzenie nie zobowiązuje żadnego państwa członkowskiego do stosowania ESA przy sporządzaniu rachunków do jego własnych celów. Brzmienie
art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przesądza, że problematyka nierównowagi finansów publicznych wchodzi w zakres celów Wspólnoty, o których mowa w art. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 z dnia
25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych
i regionalnych we Wspólnocie.
W świetle przepisów punktu 5.69 załącznika A (Europejski System
Rachunków ESA 1995) do Rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25
czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych
i regionalnych we Wspólnocie: „Kategoria pożyczek (F.4) obejmuje wszystkie transakcje w pożyczkach (AF.4), to jest aktywach finansowych tworzonych
w momencie, gdy wierzyciele pożyczają fundusze dłużnikom bezpośrednio
lub przez brokerów, które są udokumentowane poprzez niezbywalne dokumenty albo w ogóle nie są udokumentowane w dokumentach”. Jednocześnie
3
Katalog tytułów dłużnych określonych w art. 72 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych został rozszerzony w stosunku do przywołanego Rozporządzenia Rady o kategorię „wymagalnych zobowiązań” z różnych tytułów (pkt 4) ze względu na konieczność dostosowania kasowego ujęcia wydatków w polskiej gospodarce budżetowej do metody memoriałowej przyjętej w rozwiązaniach wspólnotowych.
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w punkcie 5.70 niniejszego dokumentu wskazano, że: „Pożyczki posiadają
następujące ogólne cechy charakterystyczne:
a) warunki pożyczki są albo ustalone przez spółkę finansową udzielającą
pożyczki, albo negocjowane przez pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę;
b) inicjatywa pożyczki leży na ogół po stronie pożyczkobiorcy;
c) pożyczka stanowi bezwarunkowy dług wobec wierzyciela, który musi
być spłacony w ustalonym terminie spłaty i który jest oprocentowany”.
W świetle przepisów punktu 5.83 oraz 5.125 załącznika A (Europejski
System Rachunków ESA 1995) do Rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96
z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie, nie są zaliczane do pożyczek „kredyty kupieckie uznane przez przedsiębiorstwa handlujące długami (factoringowe), z wyjątkiem uznanych za pożyczki” (punkt 5.125 lit. e). Zatem o tym,
czy konstrukcje prawne przewidujące odroczenie terminu płatności zaliczane
są do kategorii „pożyczki”, decyduje ich treść ekonomiczna.
Stosowanie norm prawa krajowego powinno uwzględniać wspólnotowy
dorobek prawny. Szczególne miejsce w tym dorobku przypada rozporządzeniom. Przemawia za tym art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(w brzmieniu nadanym Traktatem z Lizbony), który stanowi m.in., iż: „Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane
we wszystkich Państwach Członkowskich”. Oznacza to, że żadna dodatkowa
implementacja tego rodzaju przepisów do krajowego porządku prawnego nie
jest konieczna. Zgodnie z art. 91 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r., jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez
nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, a w przypadku kolizji z obowiązującymi w RP ustawami, ma przed tymi ustawami pierwszeństwo.
Na to, że w zakresie stosowania prawa krajowego nie można pomijać istniejącego dorobku prawnego wspólnot europejskich, wskazuje orzecznictwo
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zasada prymatu prawa wspólnotowego została w nim sformułowana już w latach 60. XX wieku w orzeczeniu w sprawie Costa v. ENEL. W orzeczeniu Variola ETS rozciągnął zasadę
pierwszeństwa prawa wspólnotowego m.in. na rozporządzenia. W wyroku
Solange I z 1970 r. ETS potwierdził prymat prawa wspólnotowego wobec
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każdej normy prawa krajowego. Warto także zauważyć, iż ETS odnosi stosowanie zasady prymatu prawa wspólnotowego również do orzecznictwa administracyjnego, co zostało wskazane w orzeczeniu Factortame I4.
Należy także zauważyć, że: „(…) od organów stosujących prawo w państwach Unii Europejskiej oczekuje się interpretacji prawa wewnętrznego zgodnej z prawem europejskim (…). To powoduje, że nawet normy wspólnotowe,
które same w sobie nie nadają się do bezpośredniego stosowania, są punktem
odniesienia, obowiązkowym kryterium do osiągnięcia zgodnej interpretacji
(ETS, Van Colson and Kamann, 14/83, 10.4.1984, Zb. Orz. 1891), a ponadto
uznaje się powinność wykorzystania prawa europejskiego jako wzorca przy
interpretacji prawa wewnętrznego (ETS Marleasing, C-106/89, 13.11.1991,
Zb. Orz. s. I–4135)”5.
Pojęcia „kredyty i pożyczki” oraz „papiery wartościowe” zostały określone w sposób odmienny niż wynikałoby to z aktów prawa krajowego
(w szczególności art. 720 i art. 9216–92116 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny oraz art. 69 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe) w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (DzU 2006,
nr 112, poz. 758) (wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 11
ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych), oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (DzU 2006, nr 113, poz. 770) (wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 18 ust. 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych). Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych stanowi „Instrukcja sporządzania sprawozdań”. Jej rozdział pierwszy dotyczy kwartalnego sprawozdania
Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozdziału w układzie przedmiotowym sprawozdania
A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Wolters Kluwer, Warszawa
2007, s. 106.
5
W. Czerwiński, Elementy metodyki pracy prokuratora w trybie kontroli przestrzegania
prawa, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php? id=26.
4
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Rb-Z prezentowane są zobowiązania wynikające m.in. z następujących tytułów dłużnych:
„1) papiery wartościowe – rozumiane jako zobowiązania wynikające
z wyemitowanych papierów wartościowych, z wyłączeniem praw pochodnych, dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny;
2) kredyty i pożyczki – rozumiane jako zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również z umów leasingu finansowego
oraz sprzedaży na raty. Do pożyczek należy również zaliczać zobowiązania
z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku gdy umowa
ta ma wpływ na poziom długu publicznego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, z wyłączeniem papierów udziałowych, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich
płynny rynek wtórny). Wyłączone są z niej natomiast kredyty handlowe, czyli
zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia kredytu (przez
dostawców lub producentów) na transakcje dotyczące wyrobów i usług”.
Podejście takie znalazło swój wyraz również w projekcie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (z dnia 2 lutego 2010 r.).
Załącznik nr 9 do projektu tego rozporządzeniu stanowi „Instrukcja sporządzania sprawozdań”. Jej rozdział pierwszy dotyczy kwartalnego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozdziału w układzie przedmiotowym sprawozdania Rb-Z prezentowane są zobowiązania wynikające m.in. z następujących tytułów dłużnych:
„1) papiery wartościowe – rozumiane jako zobowiązania wynikające
z wyemitowanych papierów wartościowych, z wyłączeniem praw pochodnych, dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. Kategoria ta nie obejmuje papierów udziałowych
oraz praw pochodnych;
2) kredyty i pożyczki – rozumiane jako zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również z umów leasingu finansowego
oraz sprzedaży na raty. Do pożyczek należy również zaliczać zobowiązania
z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku gdy umowa
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ta ma wpływ na poziom długu publicznego, zgodnie z odrębnymi przepisami. W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),
z wyłączeniem akcji oraz innych papierów udziałowych. Do kredytów i pożyczek nie zalicza się kredytów handlowych, czyli zobowiązań powstających
w wyniku bezpośredniego udzielenia pożyczki przez dostawców lub producentów na transakcje dotyczące wyrobów i usług. W przypadku, gdy kredyt
handlowy zostanie przejęty od dostawcy (producenta) przez bank, zalicza się
go do kredytów i pożyczek”.
Pogląd o konieczności ustalania zakresu znaczeniowego pojęć „kredyty
i pożyczki” oraz „papiery wartościowe” na podstawie regulacji ESA 95 jest
obecny również w orzecznictwie administracyjnym (uchwała numer 12/2009
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia
2009 r., uchwała numer 83/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2009 r., uchwała numer 85/2009 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2009 r.,
uchwała numer 84/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2009 r., uchwała numer 93/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2009 r.) oraz
sądowoadministracyjnym (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2009 r., sygn. akt III SA/Wr 108/09).
Zakończenie
Dążąc do zapewnienia ochrony zdolności wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny oraz ochrony państwa przed koniecznością
ponoszenia konsekwencji podejmowania nadmiernego ryzyka przez wspólnoty lokalne i regionalne, ustawodawca wprowadził do polskiego systemu
prawnego ograniczenia dopuszczalnych rozmiarów zadłużenia jst. Zakres
stosowanych w ustawodawstwie krajowym pojęć „kredyty i pożyczki” oraz
„papiery wartościowe” powinien jednak być ustalany przy użyciu wspólnotowej metodologii rachunków narodowych i regionalnych. Prowadzi to do objęcia ograniczeniami dopuszczalnych rozmiarów zadłużenia zobowiązań z tytułu
wszystkich umów przewidujących odroczenie terminu płatności, jeśli ich treść
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ekonomiczna jest tożsama z pożyczką – w szczególności dotyczy to leasingu
finansowego oraz zobowiązań z tytułu kredytu handlowego, jeśli zostaną one
przejęte od dostawcy (producenta) przez bank.
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Summary
In this article author describe relationships between polish local governments
debt limits and European public sector accounting standards. The source of such
standards is European System of Accounts version 1995 (EAS 95). ESA 95 seriously
influence on polish public debt components definitions.
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU 2009
W ASPEKCIE REALIZACJI ZAŁOŻEŃ POLITYKI REGIONALNEJ

Reaktywowanie samorządu terytorialnego w Polsce po 1990 r., jak również okres przedakcesyjny i właściwe członkostwo Polski we Wspólnocie
Europejskiej to czynniki, które przede wszystkim wpłynęły na kształt i formę
finansowych narzędzi wspierania rozwoju regionalnego1. Wstąpienie Polski
w struktury Unii Europejskiej wiązało się ze zwiększonym zakresem źródeł
finansowania oraz zobowiązało Polskę jako kraj członkowski do realizowania zadań w obszarze polskiej polityki regionalnej. Zmiany administracyjne
odnoszące się do odpowiedniego zarządzania wydatkami i nadzorowania ich
z „puli środków unijnych” wymagały opracowania odpowiednich norm i procedur systemu administrowania. Zgodnie z ustaleniami władz centralnych
utworzono Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, powstałe na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r.2, jak również określono zastrzeżenia wobec wojewody dotyczące wpływu na rozwój regionalny3.
S. Korenik, Wpływ integracji z Unią Europejską na polską politykę regionalną, w: B. Filipiak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006, nr 437, s. 129.
2
DzU 2005, nr 220, poz. 1882.
3
T.G. Grosse, Wybrane aspekty polityki regionalnej państwa w latach 2000–2004 (z wyłączeniem polityki regionalnej UE), „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 11, s. 13.
1
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1. Kategorie czynników warunkujące ewolucję finansowych
instrumentów wspierania rozwoju regionalnego
Poniżej zaprezentowane zostały poszczególne czynniki warunkujące
ewolucję finansowych instrumentów wspierania rozwoju regionalnego ujęte
w podziale na pięć podstawowych kategorii otoczenia makroekonomicznego.
Tabela 1
Czynniki warunkujące ewolucję finansowych instrumentów
wspierania rozwoju regionalnego
Czynniki ekonomiczne
–– wzrost dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego,
–– procesy integracji i globalizacji,
–– procesy decentralizacji (ustrojowej, administracyjnej, finansowej)*,
–– wzrost znaczenia i atrakcyjności instrumentów rynku kapitałowego,
–– złożoność i kapitałochłonność na poziomie regionalnym,
–– zmiana charakteru współczesnej gospodarki opartej na wiedzy i informacji, zmuszająca
do finansowania innowacyjnych pomysłów,
–– zmienność otoczenia kreująca nowe kategorie ryzyka i konieczność jego dywersyfikacji,
–– nasilająca się konkurencja rynkowa**.
Czynniki prawne
–– obowiązujące lub przyjęte rozwiązania legislacyjne warunkujące potrzebę stworzenia
nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów finansowych w zakresie wspierania
rozwoju regionalnego,
–– dostosowanie polskich standardów prawnych do ustawodawstwa Unii Europejskiej,
–– konieczność tworzenia nowych ram prawnych w celu adaptowania na gruncie polskim
innowacyjnych instrumentów finansowych funkcjonujących dotychczas na rynkach
zagranicznych.
Czynniki społeczne
–– oczekiwania społeczeństwa wobec standardu i jakości życia,
–– występujące migracje z regionów obrzeży do ośrodków centralnych, co wymusza na
władzy regionalnej konieczność poszukiwań nowych źródeł i możliwości finansowania
dla regionów uboższych oraz zacofanych gospodarczo.
Czynniki techniczno-technologiczne
–– rozwój gospodarki i regionów oparty na wiedzy i informacji,
–– podnoszenie konkurencyjności regionalnej.
Czynniki historyczne
–– funkcjonowanie modelu anglosaskiego lub modelu niemiecko-japońskiego,
–– doświadczenia władz samorządu województwa w stosowaniu określonych narzędzi oraz
charakterystyczne dla danego regionu uwarunkowania historyczne związane z praktykowanym modelem i strategią finansowania rozwoju.
*
E. Ruśkowski, Finanse lokalne w dobie akcesji, ABC, Warszawa 2004, s. 35.
**
M. Zioło, Ewolucja finansowych narzędzi wspierania rozwoju regionalnego w Polsce, „Europa
Regionum”, t. X, Szczecin 2007, s. 129.
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Powyższe zestawienie tabelaryczne ma na celu ukazanie szczegółowych
czynników warunkujących wpływ na problematykę ewolucji finansowych
instrumentów wspierania rozwoju regionalnego z uwzględnieniem czynników
otoczenia makroekonomicznego, a także czytelną i przejrzystą charakterystykę
poszczególnych czynników przypisanych do powyższych grup.
2. Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
(RPO WZ) na lata 2007–2013 jest narzędziem realizacji postulatów Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 oraz NSS4
i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty na lata 2007–2013.
Realizacja głównego celu Regionalnego Programu Operacyjnego przyczynia się do osiągania założeń odnowionej Strategii Lizbońskiej, a także
realizacji priorytetów polityki regionalnej Unii Europejskiej. Cel główny programu jest spójny z celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia, określonym jako tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej. Ambicją województwa zachodniopomorskiego jest osiągnięcie w roku 2015, m.in. dzięki funduszom strukturalnym w latach 2007–2013,
poziomu PKB na jednego mieszkańca w wysokości 70% średniej dla 27 krajów Wspólnoty.
NSS – Narodowa Strategia Spójności; NSS to dokument strategiczny określający sposób,
w jaki wydatkowane są w Polsce środki dostępne z budżetu UE na lata 2007–2013 w ramach:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS). Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym, cele
NSS są realizowane za pomocą programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, programów regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych), zarządzanych przez zarządy poszczególnych województw oraz projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.: Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS, Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR, Program Kapitał Ludzki – EFS,
16 programów regionalnych – EFRR, Program Rozwój Polski Wschodniej – EFRR, Program
Pomoc Techniczna – EFRR, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR.
4
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Dynamiczny rozwój województwa założony w programie operacyjnym
na lata 2007–2013 będzie możliwy dzięki wprowadzeniu gospodarki regionu
na ścieżkę intensywnego wzrostu w kierunku innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Wyzwaniem będzie doprowadzenie do równomiernego wzrostu
gospodarczego województwa, zmierzającego do pokonania różnic w rozwoju
podregionów. Należy przezwyciężyć bariery w postaci niskiej jakości i niedrożności istniejącego systemu transportowego czy złego stanu środowiska naturalnego. Poprawa jakości życia mieszkańców nastąpi między innymi dzięki
zwiększeniu dostępności infrastruktury technicznej i umiejętnemu wykorzystaniu potencjału turystycznego i kulturalnego regionu. Działania powinny iść
w kierunku stworzenia jednolitego (sieciowego) systemu wsparcia, którego jednym z elementów będzie rozbudowany system wsparcia finansowego, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez sektor MSP. Rozwój społeczno-gospodarczy w dłuższej perspektywie wyrazi się m.in. poprzez wzrost PKB
na jednego mieszkańca oraz zmniejszenie stopy bezrobocia.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007–2013 jest programem wieloletnim, zamierzonym, z jednej strony
jako narzędzie realizacji postulatów Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, z drugiej, jako narzędzie realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesieniai Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla okresu 2007–2013. Konstrukcja programu zakłada spójność jego celów
z celami wymienionych programów strategicznych, uwzględnia komplementarność działań zamierzonych w celu ich realizacji, zwłaszcza w relacji do priorytetów programów operacyjnych NSRO. Kolejną zasadą realizacji programu
jest zasada partnerstwa, wdrażana zgodnie z art. 11 rozporządzenia 1083/20065.
Zapisy programu są rezultatem uzgodnień z partnerami społecznymi. Projekt
programu był prezentowany na licznych spotkaniach konsultacyjnych z przedstawicielami samorządów (gminnych, powiatowych, województwa), przedstawicielami reprezentującymi organy rządu, przedstawicielami środowisk gospodarczych, naukowych i kulturalnych regionu, z partnerami reprezentującymi
organizacje pozarządowe, w tym zajmujące się środowiskiem przyrodniczym.
Przez cały okres prac nad projektem programu był on udostępniony do publicznej oceny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
5

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007–2013.
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Są w nim ujęte liczne uwagi i wnioski zgłoszone w ramach publicznych
prezentacji i konsultacji kolejnych projektów programu. Jednym z ważniejszych przejawów zasady partnerstwa, w trakcie realizacji programu i poszczególnych projektów, jest uczestnictwo członków Komitetu Monitorującego RPO
w akceptacji kryteriów wyboru operacji do współfinansowania oraz w bieżącej
ocenie postępów we wdrażaniu programu i projektów. Ponadto zasada partnerstwa znajduje zastosowanie poprzez możliwość uczestnictwa ekspertów,
wyłanianych spośród partnerów lokalnych, środowiskowych i gospodarczych,
w procesie wyboru projektów.
Zasady zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, odnoszone
zwłaszcza do środowiska przyrodniczego, ale również do obszarów miast,
znajdują odzwierciedlenie bezpośrednio w treści programu i są wytycznymi
do jego wdrażania, co oznacza ich powszechne zastosowanie do wszystkich
osi priorytetowych. W szczególności tam, gdzie ma to zastosowanie, przy
przygotowywaniu/wyborze/wdrażaniu projektów należy wziąć pod uwagę
racjonalne i efektywne wykorzystanie energii oraz źródła energii odnawialnej (np. użycie biogazu z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów; spalanie odpadów komunalnych w elektrociepłowniach). Zasada ta będzie zastosowana horyzontalnie we wszystkich odpowiednich priorytetach RPO WZ.

Wykres 1. Alokacja z EFRR na lata 2007–2013 w województwie zachodniopomorskim (w euro)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych z Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego.

28

Krzysztof Barczyk, Magdalena Lazarek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007–2013 realizowany będzie przy zaangażowaniu 835 437 299 euro
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uzupełnieniem będą środki
jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa oraz środki prywatne.
Przy podziale alokacji na poszczególne osie priorytetowe uwzględniono:
– diagnozę społeczno-gospodarczą województwa oraz analizę SWOT,
– Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020,
– Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
– Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
– Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007–2013,
– zdolność beneficjentów do zapewnienia wkładu własnego,
– popyt na środki oszacowany na podstawie wszystkich projektów złożonych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego w latach 2004–2005,
– analizę limitów wydatków (wg wytycznych Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego),
– kapitałochłonność projektów,
– wnioski wynikające ze spotkań merytorycznych grup roboczych.
Aktualny stan wdrażania na RPO WZ (stan na 31 marca 2010 r.):6
– wartość dofinansowania wnioskowanego przez beneficjentów (wnioski
po ocenie formalnej): 2,13 mld zł,
– wartość zatwierdzonego dofinansowania (wnioski zatwierdzone do realizacji): 1,43 mld zł,
– liczba podpisanych umów/wydanych decyzji: 343,
– wartość (odpowiadająca środkom UE) podpisanych umów/wydanych
decyzji: 1,25 mld zł,
– wartość dofinansowania UE wykazana przez beneficjentów w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 374 mln zł,
6
Dane udostępnione z Wydziału Wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
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wartość wydatków (odpowiadających środkom UE) w zatwierdzonych
przez Instytucję Certyfikującą deklaracjach: 367 mln zł (11,3% alokacji w Programie).
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Wykres 2. Stopień wykorzystania środków na działania konkursowe w ramach
PROWZ w latach 2008–2009, stan na 19 maja 2009 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych z Wydziału Wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego, Urzędu Marszałkowskiego
w Szczecinie.

Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania określające stopień wykorzystania
środków w programie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego zgodnie ze stanem na dzień 31 marca 2010 r., stwierdza się, że jest on poprawny, jednak wyszczególnić można planowane uproszczenia w sferze składania i weryfikowania wniosków o płatność w celu zwiększenia stopnia wydatkowania środków przeznaczonych na realizację projektów. Do owych uproszczeń zaliczyć można:
1) ograniczenie liczby dokumentów przedkładanych przez beneficjentów
(np. protokołów zdawczo-odbiorczych, dowodów przyjęcia/przekazania środków trwałych, ewidencji środków trwałych lub nabycia wartości niematerialnych i prawnych),
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2) wprowadzenie katalogu nieistotnych błędów we wnioskach o płatność (umożliwiającego zatwierdzenie do wypłaty wniosku z drobnymi
błędami),
3) ograniczenie obowiązków sprawozdawczych beneficjenta (przedkładanie sprawozdań raz na pół roku zamiast co kwartał),
4) przyjęcie zasady refundacji kosztów w ramach 95% kwoty dofinansowania, a następnie przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji
projektu – 5%,
5) intensyfikacja akcji szkoleniowej z zakresu wniosków o płatność.
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Summary
The article presents the essence and the current state of progress of the Regional
Operational Programme in West Pomerania. The presented figures show the essence
and outline the desirability of expenditure incurred under the RPO WZ. Thus, authors
would like to thank you for obtaining access to the most recent data (31 March 2010)
treating about the state of progress of the RPO WZ.
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PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
W FINANSOWANIU INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Wprowadzenie
Potrzeby infrastrukturalne związane z budowaniem nowych sieci, urządzeń i obiektów w większości krajów na świecie są ogromne. Podstawowym
utrudnieniem przy podejmowaniu decyzji dotyczących priorytetów inwestowania jest zazwyczaj niedobór źródeł finansowania tych wysoce kapitałochłonnych inwestycji. Duży popyt na inwestycje infrastrukturalne i malejąca
podaż kapitałów stały się podstawą zachęcania i wprowadzania inwestorów
prywatnych w angażowanie się w publiczne ze swej natury przedsięwzięcia.
Od początku lat 70. ubiegłego stulecia angażowanie sektora prywatnego, któremu zapewniono nazwę partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)1, rozwija się
z różnym natężeniem i w różnych sektorach infrastruktury w wielu krajach
na świecie. Coraz częściej do modelu PPP sięgają również kraje do niedawna
konserwatywne względem aktywizowania struktur PPP. Do takich krajów
1
PPP, którego semantyka wywodzi się z języka angielskiego, ma w tym języku kilka innych
odpowiedników, jak PPI (Private Participation in Infrastructure), stosowane przez Bank Światowy, PSP (Private Sector Participation), stosowane w wielu instytucjach multilateralnych, P3,
stosowane w Ameryce Północnej, PFP (Privately Financed Projects), używane w Australii, PFI
(Private Finance Initiative), stosowane w Wielkiej Brytanii, Japonii i Malezji.
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można zaliczyć także Stany Zjednoczone, posiadające historyczne doświadczenia w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych z prywatnych źródeł.
Celem opracowania jest ocena obecnego podejścia w Stanach Zjednoczonych do implementowania modeli PPP w inwestycjach infrastruktury publicznej.
1. Początki rozwoju PPP w Stanach Zjednoczonych
Początek inicjatyw inwestycyjnych o charakterze partnerskim na linii
sektor publiczny – sektor prywatny miał miejsce w wieku XIX w początkowym okresie rozwoju kolei. Pierwsze inwestycje kolejowe zostały rozpoczęte w Anglii (linia kolejowa o długości ok. 20 km Stockton – Darlington,
po której w 1825 r. kursowały wagony ciągnięte przez konie2 i 5 lat później
pierwsza „parowa” linia Liverpool – Manchester3). Do 1850 r. wybudowano
w Anglii ponad jedną czwartą całej sieci kolejowej4. W innych krajach, takich
jak Austria, Francja, Stany Zjednoczone, w tych latach istniały tylko krótkie
linie kolei konnej, ale wkrótce Stany Zjednoczone tak rozwinęły inwestycje
kolejowe, że wyprzedziły Anglię i podjęły rywalizację z całą Europą.
Nakłady inwestycyjne na finansowanie sieci kolejowej pokrywane były
głównie z kapitałów prywatnych. W Anglii były to spółki akcyjne, którym parlament bez utrudnień przyznawał przywileje. Natomiast w Stanach Zjednoczonych był to prywatny kapitał oraz środki lokalnych przedsiębiorstw, państwa
i samorządów lokalnych, które z entuzjazmem reagowały na kolejne inwestycje w rozwój kolei. Tereny pod budowę kolei w Stanach Zjednoczonych
wraz z budulcem zostały przekazane nieodpłatnie przez kongres amerykański
na mocy uchwalonych dekretów spółkom prywatnym, co dało asumpt niektórym spółkom do uzyskania ogromnych zysków ze sprzedaży części terenów
po cenach spekulacyjnych5.
2
A. Piskozub, Transport w dziejach cywilizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
1998, s. 155.
3
A.J. Smith, Privatized Infrastructure. The Role of Government, Thomas Telford, London
1999, s. 19.
4
R. Cameron, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka
i Wiedza, Warszawa 1996, s. 219.
5
W. Grzywacz, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982, s. 66.
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Po zaspokojeniu potrzeb w zakresie podstawowej infrastruktury przyznawanie koncesji podmiotom prywatnym zostało zredukowane do minimum.
Szybki rozwój transportu, a głównie kolei, zmusił wszystkie rządy do zaangażowania się w utrzymanie i eksploatację transportu kolejowego.
Także w Stanach Zjednoczonych, po okresie prowadzenia polityki kolejowej przez władze stanowe, a później przez subsydiowane przez rząd spółki
prywatne, już w 1887 r., w odpowiedzi na zwiększające się skargi ludności,
utworzono Międzystanową Komisję Handlową, której celem było regulowanie działalności kolejowej6.
Pierwsza płatna autostrada łącząca Filadelfię z Lancaster Turnpike w Pensylwanii została wyczarterowana w 1792 r. i przez następne kilkanaście dekad
eksploatowało ją ponad 100 operatorów. W połowie XIX w. stało się modne
angażowanie prywatnych przedsiębiorstw w rozwój sieci dróg i kolei7. Potem
rola sektora prywatnego zdecydowanie się zmniejszyła.
2. Miejsce PPP w finansowaniu infrastruktury w Stanach
Zjednoczonych
W Stanach Zjednoczonych organizacja i finansowanie infrastruktury
gospodarczej różnią się znacznie od tych w innych rozwiniętych krajach.
Z jednej strony główne rodzaje infrastruktury: przesyłanie i dystrybucja energii oraz telekomunikacja, które w większości krajów do lat 80. były własnością państwa, w Stanach Zjednoczonych zawsze należały do właścicieli prywatnych, ale ich działalność podlegała regulowaniu przez państwo. Z drugiej
strony takie rodzaje infrastruktury, jak porty lotnicze, autostrady oraz gospodarka wodno-ściekowa, w stosunku do których na całym świecie jest kontynuowany proces prywatyzacji w różnych formach, w Stanach Zjednoczonych
nadal pozostają prawie w całości własnością państwa.
Tradycyjnie finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w Stanach
Zjednoczonych opierało się na rynku obligacji komunalnych i utrzymywaniu ich w rękach publicznych. Zostały wprowadzone ulgi podatkowe
R. Cameron, op.cit., s. 349.
C. Rein, M. Gold, J. Calpin, The Evolving Role of the Private Sector in the U.S. Toll Road
Market, ”The Journal of Structured and Project Finance” 2004, nr 4, s. 27.
6
7
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w federalnym podatku dochodowym z tytułu posiadania obligacji komunalnych, co sprzyjało pozyskiwaniu funduszy do finansowania inwestycji infrastrukturalnych, a jednocześnie dla samorządów lokalnych obniżało koszty
pozyskania kapitału8.
Pod koniec lat 80. zaczęto stwarzać możliwości do większego zaangażowania sektora prywatnego, jednak mimo tych wysiłków zaangażowanie sektora prywatnego ograniczyło się tylko do realizacji kilku projektów9, z których większość borykała się z poważnymi problemami finansowymi wynikającymi ze zbyt niskich dochodów z eksploatacji w stosunku do planowanych
(autostrada Dulles Greenway i Pocahontas Parkway w Wirginii, Southern Connector w Karolinie Południowej) oraz opóźnieniami w budowie (autostrada
SR-125 w Kalifornii)10.
Na początku 1997 r. federalne przepisy podatkowe zostały zmienione
i umożliwiły zawieranie długoterminowych kontraktów menedżerskich, które
obecnie stały się najbardziej atrakcyjną opcją prywatyzacji infrastruktury państwowej. Poza tym systematyczne zmniejszanie poziomu dochodów z podatku
wliczanego w cenę paliw, które są przeznaczane na finansowanie autostrad,
spowodowało większe zainteresowanie akcesem kapitału prywatnego w inwestycje drogowe. W efekcie w wielu stanach dokonano zmian w przepisach
prawnych, umożliwiających udział sektora prywatnego w budowie i eksploatacji płatnych dróg na bazie BOT lub BTO. Mimo przyjętych rozwiązań zanotowano jedynie kilka przypadków włączenia kapitału prywatnego w finansowanie inwestycji infrastrukturalnych11.
W Stanach Zjednoczonych autostrady płatne od początku były budowane
i finansowane przez sektor prywatny. Było to wkrótce po zakończeniu rewolucji pod koniec XVIII w. w północnowschodnich stanach, gdzie rozpoczęto
budowę połączeń między portami morskimi a ośrodkami handlu produktami
rolniczymi wewnątrz kraju12.
8
Obligacje emitowane przez samorządy lokalne są niżej oprocentowane niż inne porównywalne walory – z uwagi na duży popyt na nie ze strony obywateli.
9
Privatisation International Yearbook, Thomson Financial Services, London 1999, s. 151–152.
10
E.R. Yescombe, Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Wolters Kluwer Business, Kraków 2008, s. 69.
11
Privatization International…, op.cit., s. 151–152.
12
C. Rein, M. Gold, J. Calpin, op.cit., s. 27.
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Od 2005 r. wzrosło zainteresowanie prywatnych inwestorów angażowaniem się w projekty płatnych autostrad budowanych od podstaw [greenfield
project]. I tak, w 2006 r. stan Oregon podpisał umowę z inwestorami prywatnymi na budowę trzech płatnych autostrad, a na Florydzie opracowano projekty kilku płatnych autostrad, z których Heartland Parkway ma kosztować
ok. 3 mld USD. Koncesje mają stanowić także poważną część nowej sieci
drogowej i kolejowej Trans-Texas Corridor na terenie stanu Teksas, której
koszty oszacowano wstępnie na 180 mld USD13. Zestawienie płatnych autostrad na terenie Stanów Zjednoczonych przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Główne projekty autostrad płatnych posiadające znaczny udział
kapitału prywatnego w Stanach Zjednoczonych
Projekt

Stan

Rok
finansowania

Model
partnerstwa

Dulles Greenway

Wirginia

1993

BOT

State Road 91 Express Lanes

Kalifornia

1993

BOT

San Joaquin Hills Corridor

Kalifornia

1993

DBO

Foothill/Eastern Corridor

Kalifornia

1995

DBO

E-470

Kolorado

1995

DBO

Camino Colombia Toll Road

Teksas
Południowa
Karolina
Wirginia

1998

BOT

1998

BOT

1998

DBO

Kolorado

2001

DBO

Teksas

2002

DBO

Kalifornia

2003

BOT

Southern Connector
Pocahontas parkway (1–895)
Northwest Parkway
SH 130 Project
(Central TX Turnpike)
State Road 125 South Toll Road

Źródło: C. Rein, M. Gold, J. Calpin, The Evolving Role of the Private Sector in
the U.S. Toll Road Market, ”The Journal of Structured and Project Finance”
2004, nr 4, s. 32.

Z uwagi na to, że większość mostów i dróg w Stanach Zjednoczonych
wymaga nakładów na modernizację na skutek wyeksploatowania, rząd coraz
13

E.R. Yescombe, op.cit., s. 70.
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bardziej stara się zachęcać kapitał prywatny do angażowania się w takie inwestycje. Według szacunków potrzeby finansowe w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w ciągu najbliższych 5 lat wyniosą 200 mld USD14.
Zanotowano także kilka porażek, takich jak Pensylwania Turnpike
z 2008 r. oraz umowę na 2,5 mld USD na sprzedaż lotniska Midway
w Chicago.
Jednym z najnowszych przedsięwzięć jest projekt systemu przesyłania gazu naturalnego w długości 440 km w stanie Delaware, finansowany wpływami z bonów o wartości 375 mln USD, wyemitowanych w prywatnej ofercie przez spółkę Southeast Supply Header, będącą właścicielem i operatorem. Bony stanowiły 4,85% kapitału spółki. Miesiąc później
zostały wyemitowane bony na inny rurociąg, gdzie spółka Midcontinental Express Pipeline dokonała emisji bonów depozytowych na 5 i 10 lat
na kwotę 800 mln USD15.
3. Postawa amerykańskich inwestorów prywatnych wobec inwestycji
infrastrukturalnych
Inwestorzy prywatni przejawiają zainteresowanie inwestycjami w sektor infrastruktury z uwagi na niskie ryzyko oraz relatywnie wysoką, bo dwucyfrową, stopę zwrotu z tego typu inwestycji. Głównie są to banki, które
w 2006 i 2007 r. powiększyły swoje portfele przeznaczone na finansowanie
inwestycji infrastrukturalnych i project finance, przewidując ogromną ekspansję w tej sferze.
Nie są to jednak inwestycje bezpośrednie, ale inwestycje na funduszach
infrastrukturalnych, w których zgromadzone zasoby są przeznaczane na finansowanie takich inwestycji. Fundusze infrastrukturalne, zwane inaczej funduszami infra, należą do grupy funduszy alternatywnych typu private equity. Fundusze private equity gromadzą kapitały od inwestorów instytucjonalnych lub zamożnych osób indywidualnych (aniołów biznesu)16 i inwestują
14
S. Miller, The US ponders a private router for infrastructure, ”The Banker” April 2010,
www.banker.com.
15
Ibidem.
16
Zob. K. Brzozowska, Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowania,
efekty, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 59–103.
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je w średnio- i długoterminowe inwestycje o charakterze udziałowym w przedsięwzięcia, które mają szanse osiągnięcia ponadprzeciętnego wzrostu wartości w określonym przez inwestorów horyzoncie czasowym17. Portfel funduszy
private equity jest zwykle zdywersyfikowany. Historia prywatnych funduszy
infrastrukturalnych jest relatywnie krótka i płytka w porównaniu do funduszy
nieruchomości czy innych private equity. Kilkanaście z pierwszych funduszy
infrastrukturalnych, które rozpoczęły działalność w latach 90., posiada obecnie ponad 5 mld USD w swych portfelach18. W latach 2006–2007 na terenie
Stanów Zjednoczonych działało 16 funduszy infrastrukturalnych, posiadających aktywa na poziomie ok. 40 mld USD19.
Skalę zaangażowania funduszy infrastrukturalnych w inwestycje infrastrukturalne w latach 2003–2009 zaprezentowano na rysunku 1. Do 2008 r.
zaangażowanie funduszy infrastrukturalnych, mierzone ilością przeprowadzonych transakcji, rosło najpierw mniej dynamicznie, by w 2006 r. podwoić
liczbę zaangażowań w stosunku do 2005 r. W latach następnych dynamika
obniżyła się, jednak i tak uzyskano przyrost na poziomie odpowiednio ok. 26%
i 7% w latach 2007 i 2008. Natomiast po raz pierwszy w ciągu badanego
czasu w 2009 r. liczba zawartych transakcji była niższa aż o 33% w stosunku
do wyników z 2008 r.
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Rysunek 1. Liczba inwestycji dokonanych przez fundusze infrastrukturalne w latach
2003–2009
Źródło: Preqin Research Report. Infrastructure Deals, Preqin, luty 2010, s. 1.
17
K. Gabryelczyk, Alternatywne fundusze inwestycyjne, w: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość inwestycyjna, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 197.
18
R.J. Orr, The Rise of Infra Funds. Global Infrastructure Report 2007, Project Finance
International 2007, s. 3.
19
Ibidem, s. 4–6.
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Nadal największy udział w inwestycjach dokonywanych przez fundusze
infrastrukturalne ma Europa – na poziomie ok. 44%. Udział krajów Ameryki
Północnej wynosi 28% (por. rysunek 2). Wiele środków zostało zainwestowanych za granicą, ponieważ w Stanach Zjednoczonych nie ma dotychczas
odpowiednio wiarygodnych inwestycji, szczególnie w infrastrukturę transportową, tak jak to się dzieje w krajach Europy Zachodniej i w Kanadzie.
W samym 2009 r. przewaga inwestycji infrastrukturalnych w Europie jeszcze zwiększyła się – do blisko 61%, a udział inwestycji w Ameryce Północnej obniżył się do 19%.
Motywacją inwestorów instytucjonalnych jest alokowanie kapitału
w celu dopasowania długoterminowych zobowiązań do aktywów o długim
okresie życia, zabezpieczonych przed skutkami inflacji. Naturalnymi inwestorami są fundusze emerytalne, z uwagi na długoterminowy charakter ich zobowiązań, i faktycznie fundusze emerytalne są najbardziej aktywnymi inwestorami w sektorze infrastruktury.
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Rysunek 2. Liczba transakcji funduszy infrastrukturalnych według miejsca lokalizacji inwestycji
Źródło: Preqin Research Report. Infrastructure Deals, Preqin, luty 2010, s. 2.

Na mniejszą skalę inwestorami są banki, firmy ubezpieczeniowe, wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne oraz inwestorzy instytucjonalni, co przejrzyście obrazuje rysunek 3.
Relatywnie nieduża skala inwestycji podjętych w 2008 r. najprawdopodobniej jest efektem oddziaływania kryzysu finansowego. Według rozpoznania firmy konsultingowej Preqin, liczba inwestorów lokujących w pozagiełdowe fundusze infrastrukturalne wzrosła w 2008 r. aż o 37% w stosunku
do końca 2007 r. Obecnie grupa ta stanowi 29% bazy globalnych inwestorów
i ten udział stale rośnie.
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Rysunek 3. Liczba inwestorów w inwestycje infrastrukturalne w Stanach Zjednoczonych
pod względem rodzaju inwestorów oraz momentu rozpoczęcia inwestycji
Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Miller, The US ponders a private router
for infrastructure, ”The Banker” April 2010, www.banker.com.

Zainteresowanie inwestorów zostało także uwidocznione w badaniach
amerykańskich funduszy emerytalnych [US Pensions & Investments] przeprowadzonych w 2009 r., wskazujących, że inwestycje infrastrukturalne wzrosły
w 2008 r. o 270% do kwoty 2,28 mld USD w portfelach 200 największych
funduszy emerytalnych. Należy mieć także na uwadze fakt, że amerykański
rząd wstrzymuje się przed podwyższaniem opłat za korzystanie z autostrad,
które stanowią jedną z nielicznych możliwości uzyskania środków finansowania kolejnych inwestycji20.
Zauważa się już obecnie, że wzrasta konkurencja między bankami i inwestorami instytucjonalnymi w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i kredytów project finance. W latach poprzednich 5 lub 6 banków posiadało inwestycje na poziomie miliardów. Obecnie te same banki posiadają inwestycje
w skali 50–75 mln USD21.
20
21

S. Miller, op.cit., s. 2.
Ibidem.
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Zakończenie
Zainteresowanie, ale też zaangażowanie w inwestycje PPP w Stanach
Zjednoczonych wzrasta. Pod koniec 2009 r. w 25 stanach wprowadzono
przepisy umożliwiające realizację przedsięwzięć PPP. Do tej pory model
PPP znalazł zastosowanie w takich projektach, jak Chicago Skyway i Indiana
Toll Road, a Massachusetts, Floryda i Nowy Jork poddają model PPP pod
rozwagę.
Potencjalni inwestorzy oraz sponsorzy przejawiają coraz większe zainteresowanie zastosowaniem modeli PPP przy budowie oczyszczalni ścieków,
urządzeń energetycznych, płatnych dróg, urządzeń energii słonecznej i projektów przesyłu energii elektrycznej.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN INFRASTRUCTURE
INVESTMENTS IN THE UNITED STATES

Summary
PPP schemes have been implemented in many countries, also in those with conservative approach to infrastructure financing, like as the United States with historical
experiences in construction of first railways by private sector, as well as toll highways.
Private investors, mainly banks and pension funds, are nowadays quite keen
on infrastructure projects because of relatively low level of risks and higher rates of
return than from alternative investments. There are not direct investments but done
through infrastructure funds.
Translated by Krystyna Brzozowska
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE W KONTEKŚCIE ROSNĄCEJ
DECENTRALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W POLSCE

Wstęp
W ostatnich latach jednostkom samorządu terytorialnego (jst) przekazano nowe zadania, których obowiązek wykonania nie został w sposób
ścisły powiązany z zapewnieniem adekwatnych kwot dotacji, subwencji
lub ustanowienia dodatkowych źródeł dochodów własnych. Stanowi to problem wymagający szybkiego rozwiązania przez ustawodawcę. Konieczność
ta uzasadniona jest faktem zbliżania się samorządów do niebezpiecznej górnej granicy możliwości przejmowania nowych zadań przy posiadaniu niewystarczających środków służących wykonaniu już wcześniej nałożonych
obowiązków. Celem przedmiotowego artykułu jest wskazanie roli podatków i opłat lokalnych w obowiązujących uwarunkowaniach prawnych oraz
ich znaczenia w kształtowaniu dochodów budżetowych gmin. Wykorzystanie dogmatyczno-prawnej metody badawczej pozwoliło na syntetyczne
przedstawienie badanego zagadnienia i uzyskanie jednoznacznych wniosków końcowych.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wyraźnie określiła regulacje dotyczące jst, powierzając im udział w sprawowaniu
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władzy publicznej1. Prawo to stanowi zarazem wyzwanie do zajęcia się kompleksowo całokształtem gospodarki zarówno publicznej, jak i prywatnej. Nie
jest to proste. Można bowiem dostrzec tendencję do scedowywania przez
administrację rządową na samorząd terytorialny najbardziej niepopularnych
działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
1. Istota podatku i opłaty
Podatki należą do najważniejszych przymusowych danin publicznych,
stanowiących podstawowe źródło dochodów własnych zarówno budżetu państwa, jak również budżetów poszczególnych jst. Stanowią podstawowy środek do realizacji wszystkich stawianych celów publicznych wykonywanych
przez władzę publiczną. W literaturze finansowej utrwalony został pogląd,
że podatek jest nieodpłatnym, przymusowym, bezzwrotnym i pieniężnym
świadczeniem o charakterze ogólnym, nakładanym jednostronnie przez związek publicznoprawny2. Związkiem tym jest państwo oraz jst.
Określenie pojęcia opłaty nie jest jednak już tak proste z uwagi na fakt,
że w żadnym akcie prawnym nie określono definicji legalnej opłaty. Pomocny
może być w tym przypadku dorobek nauki niemieckiej, w której opłata jako
danina odpłatna wyodrębniona została spośród podatków przez K.H. Raula
w połowie XIX w. W jego ujęciu publicznoprawna opłata jest formą wynagrodzenia za to, że dana osoba rzeczywiście korzystała ze szczególnego świadczenia władz publicznych. Różnica w stosunku do podatków polega na charakterystycznym dla opłat związku przyczynowym pomiędzy świadczeniem
pieniężnym dłużnika a świadczeniem wzajemnym administracji publicznej.
Związek ten może być luźny. Z chwilą jego zerwania danina publiczna przestaje być opłatą i staje się podatkiem3. Samorządy mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. Tak sformułowany zapis jest wyrazem zagwarantowania przez prawodawcę konstytuUstawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1997,
nr 78, poz. 483, z późn. zm.
2
C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer Polska – OFICYNA, Warszawa 2006, s. 491.
3
I. Mirek, Daniny publiczne w prawie niemieckim, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 1999, s. 222.
1
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cyjnego tym jednostkom tzw. władztwa dochodowego, którego jednym z elementów jest władztwo podatkowe4. Wprawdzie od 1 stycznia 1999 r. wprowadzony został trójstopniowy zasadniczy podział terytorialny państwa, jednakże tylko gminy jako jst dysponują własnymi podatkami i posiadają stosowne uprawnienia w tym zakresie.
Uprawnienia podatkowe obejmują trzy sfery: kompetencje do przejmowania wpływów z tytułu podatków gminnych na finansowanie zadań samorządu, kompetencje do wydawania przepisów podatkowych obowiązujących
na obszarze gminy, kompetencje do wykonywania funkcji organu podatkowego5.
Przepisy podatkowe stanowione są w formie uchwał podatkowych, które
tworzą część miejscowego prawa podatkowego. Przez miejscowe prawo
podatkowe należy rozumieć wydane przez organy lokalne i obowiązujące
jedynie na obszarze ich działania akty prawotwórcze, których przedmiotem
są sprawy podatkowe6. Definicja ta wskazuje na szczególny charakter tych
aktów zarówno na płaszczyźnie przedmiotowej, jak i podmiotowej. Przedmiot
ma swoje źródło przede wszystkim w ustawach podatkowych, natomiast podmiot, czyli organ stanowiący, ma możliwość kształtowania aktów i ich uchwalania z mocą obowiązującą tylko na obszarze jego właściwości.
2. Katalog podatków i opłat lokalnych
Na gruncie podatkowego prawa materialnego, z którego wynikają określone uprawnienia dla gmin, należy wymienić: ustawę o podatkach i opłatach
lokalnych7, która normuje w swoim zakresie przedmiotowym:
– podatek od nieruchomości,
– podatek od środków transportowych,
– opłatę od posiadania psów,
Szerzej: W. Miemiec, Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie jej
dochodów publicznoprawnych, Kolonia Limited, Wrocław 2005, s. 92 i nast.
5
A. Bordo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 2004,
s. 124.
6
L. Etel, Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego, Temida 2, Białystok 2004, s. 25.
7
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 2002, nr 9,
poz. 84, z późn. zm.
4
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–
–
–
–
–
–
–
–

opłatę targową,
opłatę miejscową,
opłatę uzdrowiskową,
ustawę o podatku rolnym8,
ustawę o podatku leśnym9,
ustawę o podatku od spadków i darowizn10,
ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych11,
ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne12, nazywaną potocznie kartą
podatkową13.
Wszystkie te podatki stanowią w całości dochód budżetów gmin. Pomijając w tym miejscu kwestię dyskusji nad terminologicznym anachronizmem
w nazewnictwie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych14, oraz to, że nie
wszystkie z ww. danin posiadają taki sam zakres władztwa podatkowego przyznanego gminom, bezsporne jest to, że wpływy ze wskazanych źródeł zapewniają duży potencjał dochodowy gminom.
W literaturze tematu przeważa pogląd o konieczności gruntownej reformy
systemu finansów publicznych, w tym systemu podatkowego. Proces powstawania prawa podatkowego zarówno na płaszczyźnie ogólnopaństwowej, jak
i na poziomie samorządu w zakresie wynikającym z posiadanego władztwa
podatkowego, nie jest prosty, częstokroć jest wynikiem kompromisów politycznych podyktowanych brakiem dostatecznej większości parlamentarnej
do przeprowadzenia postulowanej zmiany. Takie same problemy pojawiają
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU 1993, nr 94, poz. 431, z późn. zm.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, DzU 2002, nr 200, poz. 1682,
z późn. zm.
10
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, DzU 1997, nr 16, poz. 89,
z późn. zm.
11
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, DzU 2005,
nr 4, poz. 399, z późn. zm.
12
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930, z późn. zm.
13
Szerzej: B. Cieślak, Karta podatkowa jako uproszczona forma wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 2002 r., „Finanse Komunalne” 2002, nr 2, s. 13 i nast.
14
Szerzej: L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty samorządowe, Dom Wydawniczy ABC,
Warszawa 2005, s. 30 i nast.
8
9
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się na gruncie samorządowym, gdzie brak stosownej większości powoduje
konieczność ustępstw w celu umożliwienia podjęcia jakiejkolwiek uchwały
podatkowej. Kwestią bardzo istotną i zarazem niebezpieczną jest problem
lobbingu podatkowego15, występującego zarówno w parlamencie, jak i w jst.
Osoby lobbujące zwykle nie przejawiają w swoich działaniach rzetelnego
obiektywizmu, dążąc do ustalenia korzystnych dla swoich mocodawców rozwiązań zawartych w ustawach, jak i uchwałach podatkowych. Proceder ten
winien być ograniczany, jednakże nie jest możliwe całkowite jego wyeliminowanie.
3. Instrumenty jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu
konstrukcji podatków i opłat lokalnych
Poszczególne ustawy podatkowego prawa materialnego, stanowiące
o daninach majątkowych zaliczanych wyłącznie do dochodów własnych gmin,
przewidują konkretny zakres możliwego władztwa podatkowego uzewnętrznianego w uchwałach organów stanowiących, będących aktami podatkowego
prawa miejscowego.
Stosownie do zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatkowym prawem miejscowym są objęte zagadnienia dotyczące szczególnie:
a) w podatku od nieruchomości:
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w granicach wyznaczonych w ustawie,
– zróżnicowania wysokości stawek podatkowych dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniającego
w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności,
rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości gruntowych oraz budynkowych z uwzględnieniem
lokalizacji, sposobu wykorzystywania, rodzaju zabudowy, stanu
technicznego, wieku budynków,
– zarządzenia poboru podatku od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
15
Szerzej: A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa
2004, s. 90 i nast.
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–

określenia wzorów formularzy, w których zawierane są dane
dotyczące podmiotu, przedmiotu opodatkowania niezbędnego
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
– wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych niż określone
w ustawie;
b) w podatku od środków transportowych:
– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem maksymalnych stawek określonych
w ustawie,
– wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych niż określone
w ustawie;
c) w opłacie od posiadania psów:
– ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów z uwzględnieniem maksymalnych stawek ustawowych;
d) w opłatach lokalnych:
– określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
i wysokości stawek opłat lokalnych z uwzględnieniem maksymalnych stawek ustawowych,
– zarządzenia poboru opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
– wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w opłatach lokalnych,
innych niż określone w ustawie.
Stosownie do zapisów ustawy o podatku rolnym, podatkowym prawem
miejscowym są objęte zagadnienia stanowione w formie uchwał dotyczące:
– możliwości obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
do obliczania podatku rolnego na obszarze danej gminy,
– określenia wzorów formularzy, w których zawierane są dane dotyczące
podmiotu, przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru
podatku rolnego,
– zarządzenia poboru podatku od osób fizycznych w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
– możliwości zaliczenia, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, niektórych wsi do innego okręgu podatkowego niż określony dla gminy na podstawie upoważnień ustawowych
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z uwzględnieniem niemożności zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla danej gminy,
– wprowadzenia zwolnień przedmiotowych lub ulg, innych niż określone
w ustawie.
Stosownie do zapisów ustawy o podatku leśnym, podatkowym prawem
miejscowym są objęte zagadnienia stanowione w formie uchwał dotyczące:
– możliwości obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczania podatku leśnego na obszarze danej gminy,
– zarządzenia poboru podatku od osób fizycznych w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
– określenia wzorów formularzy, w których zawierane są dane dotyczące
podmiotu, przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru
podatku leśnego,
– wprowadzenia zwolnień przedmiotowych lub ulg, innych niż określone
w ustawie.
Ponadto zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej16, dany organ stanowiący i kontrolny jst może wprowadzić opłatę prolongacyjną17 w wysokości nie większej niż 50% ogłaszanych przez MF stawek odsetek za zwłokę,
która jest pobierana z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód odpowiednio gminy, powiatu lub województwa. Opłata prolongacyjna stanowi
swego rodzaju oprocentowanie „kredytu podatkowego” w wyniku odroczenia terminu płatności podatku (zaległości podatkowej) lub rozłożenia tej płatności na raty18.
4. Potencjał dochodowy podatków i opłat lokalnych na tle innych państw
W ramach posiadanego władztwa podatkowego jst mają znaczną możliwość ingerowania w konstrukcje elementów podatków i opłat lokalnych,
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2005, nr 8, poz. 60, z późn. zm.
Rozporządzenie MF z dnia 24 lutego 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę
oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być
zawarte w rachunkach, DzU 2002, nr 240, poz. 2063.
18
B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa – komentarz, Unimex, Wrocław 2003, s. 245–246.
16

17
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jednakże w praktyce często wygląda to nieco inaczej. Kształtowanie dochodów własnych jest jednym z czynników lokalnej polityki gospodarczej,
który w większości przypadków prowadzi do rezygnacji z tej właśnie możliwej do uzyskania dodatkowej części dochodów. Podyktowane jest to wieloma czynnikami natury społecznej, jak również panującym jeszcze poglądem o konieczności uatrakcyjnienia gospodarczego samorządów. Konstrukcja oparta na takich uwarunkowaniach zawsze będzie ograniczała jst w obiektywnym zapewnieniu sobie właściwego poziomu dochodów w stosunku
do konieczności realizacji nałożonych przez ustawodawcę zadań.
Istnieją kraje, w których dochody własne samorządów stanowią ponad
60% całości dochodów, np. w Szwecji – 78%, Finlandii – 62%, Francji –
61%, Austrii i Danii – 60%. Krajami Unii Europejskiej o najniższym udziale
dochodów własnych są: Holandia – 16%, Wielka Brytania – 24%, Grecja –
31% i Niemcy – 34%. W Polsce wielkość ta wynosi średnio dla wszystkich
jst, z uwzględnieniem wpływów z udziałów w podatkach centralnych, około
41%19. Dochody budżetów lokalnych w państwach byłego bloku wschodniego, takich jak Ukraina, kształtują się nieco inaczej. Kodeks budżetowy
tego kraju zawiera obszerną listę dochodów budżetów lokalnych. Podstawą
samodzielności tych budżetów są dochody własne i przydzielane. Jednak
obowiązujący Kodeks budżetowy Ukrainy nie zawiera pojęcia „dochody
własne”. Pojęciem tym posługuje się nauka prawa finansowego, próbująca
ustalić jego specyfikę na tle całości dochodów przydzielanych budżetom
lokalnym20.
Konkluzje
Stymulowanie rozwoju lokalnego w Polsce, jak również w krajach
ościennych, finansowane jest przede wszystkim z posiadanych dochodów
własnych. Dlatego tak ważne jest, aby maksymalizować ilość środków finansowych mogących zasilać budżety lokalne szczególnie w tych obszarach,
na które ma wpływ gminny prawodawca. Efekty nakładów inwestycyjnych
J. Zarzecki, Finanse samorządu terytorialnego, Dexia, Warszawa 2003.
N.A. Miałowicka, O. Muzyka, Władza i finanse lokalne na Ukrainie, w: E. Ruśkowski,
B. Dolnicki (red.), Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Białystok–Katowice 2007, s. 354.
19
20
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poszczególnych samorządów w obecnych realiach dostrzegane będą całościowo zawsze z pewnym opóźnieniem, gdyż należy się również liczyć z istniejącym potencjałem dochodowym innych państw na tle naszego kraju oraz
różnicami w rozwoju cywilizacyjnym danych regionów. W chwili obecnej
stoimy przed kolejną reformą finansów, mającą na celu dalszą decentralizację zadań z jednoczesnym zapewnieniem od strony władz centralnych adekwatnych środków na ich wykonanie. Nadzieje grona środowisk samorządowych na pozytywne zmiany są duże, lecz czy okażą się one płonne – w niedługim czasie zobaczymy.
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Summary
The article presents local taxes and local charges in ruling law. Poland has to conduct further reforms of the local tax system which results both from a lot of imperfections of the currnetly functioning system the necessity to prevent budget deficit self
management. It seems a proper solution to keep the current structure of the local tax
system and to focus issues concreting detailed solutions within a specific local taxes.
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BUDŻET ZADANIOWY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO – NARZĘDZIE ZARZĄDCZE CZY
OBIEKTYWNA KONIECZNOŚĆ?

Wprowadzenie
Wprowadzona w życie Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych1 w sposób bezdyskusyjny i obligatoryjny wprowadza konieczność zmiany systemu zarządzania środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego (jst). W zapisach ustawy wprost o budżecie zadaniowym
mówi się tylko w stosunku do budżetu państwa. Jednakże szczegółowe zapisy
jednoznacznie wskazują na radykalną zmianę w zakresie zarządzania środkami publicznymi w sektorze samorządowym. Z wywiadów i dyskusji z kadrą
zarządczą tego sektora można wysunąć tezę, że większość jst nie jest świadoma głębokości i znaczenia zmian w zakresie zarządzania i gospodarowania
środkami publicznymi. Spotkania i szkolenia uświadamiają stopniowo rozmiar zmian wprowadzonych nową ustawą o finansach publicznych. Stąd też
teza, że jednostki samorządu nie są przygotowane na wdrożenie zaawansowanych metod zarządzania wprowadzanych obligatoryjnie i w sposób formalny
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240,
wraz z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1241.
1
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w oparciu o zapisy ustawowe. Celem artykułu jest wskazanie na brak gotowości na wprowadzanie zmian w zakresie zarządzania środkami publicznymi
i na nieracjonalność tych zmian.
1. Modele wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania
w jednostkach samorządu terytorialnego
Wejście na poziom zaawansowanych metod planowania i budżetowania,
z punktu widzenia zarządzających, a także skarbników, rodzi określone problemy na przyszłość. Stosując budżet zadaniowy lub bardziej zaawansowane
jego odmiany, np. budżetowanie w oparciu o oczekiwane rezultaty, decydujemy
się na system zamknięty, gdzie zmiany każdego programu, projektu lub zadania
powodują określone komplikacje. Drugi powód to brak środków, szczególnie
w jednostkach o szerokich programach inwestycyjnych oraz tych mniej zasobnych, mających ograniczone możliwości absorbowania zadłużenia. Realizacja pełnych programów i zadań powoduje, że dopóki nie zakończy się jednych
zadań, nie można przystępować do kolejnych, jeśli stosujemy zasady: zachowania równowagi finansowej i nieprzerzucania odpowiedzialności za wykonywanie zadań obecnych na przyszłe pokolenia. Analiza budżetów jst wskazuje na wyraźne tendencje do wydłużania okresu spłaty zadłużenia. Perspektywa odroczenia spłaty długu sięga w niektórych samorządach nawet 30–40
lat. Trzeci powód to brak przygotowania kadr do udziału w zupełnie nowym
sposobie zarządzania, którego fundamentami są odpowiedzialność oraz wiedza, rozumiana jako ciągły proces doskonalenia własnych umiejętności oraz
niezbędnego w tym względzie zasobu informacyjnego. Wywiady prowadzone
w trakcie spotkań i szkoleń wskazują na wciąż aktualny problem kadr2.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, które charakteryzują jednostki samorządu terytorialnego z punktu widzenia możliwości wprowadzania zmian w procesie planowania budżetowego wraz z wykorzystaniem specjalistycznego instrumentarium w tym zakresie, należy stwierdzić, że stagnacja
2
Pierwotne badania przeprowadzone kilka lat wcześniej oraz powtórzone w zakresie gotowości do wdrożenia zaawansowanych metod zarządzania potwierdziły aktualność problemów
z gospodarowaniem środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego. Szerzej:
M. Dylewski, Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007.
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w kompleksowym wykorzystaniu zaawansowanych metod planowania jest
wyraźnie widoczna. Równocześnie postulowane są potrzeby zmian, ale
z zastrzeżeniem, że nie może to być tylko koncentracja zmian w pionie odpowiedzialnym za finanse i budżet jst. Powszechną praktyką jest cedowanie
wszystkich możliwych spraw w przypadkach, kiedy pojawiają się tam wartości pieniężne do pionu skarbnika, niezależnie od tego, czy merytorycznie
jest to uzasadnione, czy też nie. Lansowana idea innego podejścia do procesu
planowania, a tym samym alokowania środków publicznych, wyraźnie gaśnie
w sektorze publicznym. Obiektywizm w wyborze kierunków zastosowania
zasobów publicznych przeszkadza, niestety, w pierwszej kolejności tym politykom, którzy nie rozumieją celów publicznych i którzy się nie utożsamiają
z tymi celami, dla których funkcjonuje cały sektor finansów publicznych. Kilkunastoletnia praktyka funkcjonowania sektora publicznego nie wypracowała
mechanizmów weryfikacji decyzji podejmowanych w zakresie wykonywania
zadań publicznych, oprócz zapisów ustawowych, wskazujących konieczność
dokonywania wydatków według następujących zasad3:
– ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu jst następuje
na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów;
– pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych w przepisach
i harmonogramie realizacji budżetu, jeżeli został on opracowany;
– dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie
finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
– zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych,
a w odniesieniu do organizacji pozarządowych – z odpowiednim zastosowaniem art. 43 i art. 221 ustawy o finansach publicznych, czyli w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów;
– w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
– w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3

Art. 254 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, op.cit.
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Warto podkreślić, że efektywność wykorzystywania środków publicznych rozszerzono w samej ustawie także o podmioty zewnętrzne spoza sektora
finansów publicznych. Rodzi to obowiązek pomiaru efektywności i większej
staranności w zakresie transferów środków poza sektor publiczny. Jeśli jednak
ocena celowości, oszczędności i uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów nie jest weryfikowana przez odpowiednie instrumentarium analityczno-kontrolne, to są one w zasadzie nic nieznaczącymi zapisami niewymuszającymi zastosowania określonego instrumentarium. Wprawdzie nowa
ustawa o finansach publicznych nie wskazuje na określone instrumentarium,
jednakże wymusza konieczność jego zastosowania.
Scenariusz zmian w procesie planowania i budżetowania w jst może
przebiegać w trzech modelowych ścieżkach osiągnięcia sytuacji pożądanej,
czyli takiej, która w sposób istotny zmieni podejście do procesu podejmowania decyzji i procesu planowania w jst. Ścieżkami modelowymi w omawianym zakresie mogą być4:
1) Model inwazyjny, w sytuacji, kiedy konieczność zmian metod planowania budżetowego oraz wykorzystywania instrumentarium w tym
zakresie wynika z obligatoryjnie wprowadzonych przepisów prawa.
Oznacza to, że procedury planowania budżetowego stają się jednocześnie przedmiotem nadzoru i kontroli organów administracji państwowej (kryterium legalności).
2) Model rewolucyjny, kiedy inicjatywa zmian występuje w konkretnej jst. W modelu tym, w stosunkowo krótkim czasie (odpowiednim do danej metody zarządzania) następuje gruntowna zmiana systemu planowania i tym samym zarządzania. Wdrożeniu podlega konkretny całościowy model zarządzania, uwzględniający elementy wdrożenia pilotażowego lub nie. Po zakończeniu procesu wdrożenia system powinien funkcjonować na podstawie założonych celów, przynosząc konkretne korzyści z jego wdrożenia.
3) Model ewolucyjny, którego celem jest stopniowe, czyli ewolucyjne
osiągnięcie zaawansowanego poziomu zarządzania jst, w którym
etap planowania jest kluczowy zarówno z punktu widzenia długo-,
jak i krótkookresowego.
4

M. Dylewski, op.cit., s. 282.
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Model inwazyjny jest typowym scenariuszem preferującym podejście
administracyjne. Jest to nic innego, jak wymuszenie i narzucenie jst, poprzez
zastosowanie narzędzi prawnych i administracyjnych, pożądanego sposobu
postępowania w zakresie wyboru kierunków angażowania środków publicznych i dostarczania dóbr i usług publicznych. Stworzenie takiego systemu
wymaga gruntownej przebudowy zasad i elementów funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, takich jak: formy organizacyjno-prawne,
zasady ewidencji i sprawozdawczości, system klasyfikacji budżetowej, zasady
odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
zasady ingerencji organów nadzoru w sferę skuteczności i efektywności wykonywanych zadań publicznych5. Jak trudny jest to proces, widoczne jest po stronie sektora rządowego, reform tego systemu i prac związanych z wdrażaniem
metodologii budżetowania zadaniowego6.
Biorąc pod uwagę doświadczenia legislacyjne dotyczące sektora finansów publicznych, stworzenie tak szczelnego i zamkniętego systemu dokonywania wyborów w zakresie zastosowania środków publicznych jest w obecnym układzie niemożliwe. Przy założeniu braku barier i ograniczeń, system taki na pewno przyniósłby wymierne korzyści ze zmiany sposobu oceny
i weryfikacji zadań przyjmowanych do realizacji, a przede wszystkim wyeliminowałby metodę historyczną w procesie planowania (szczególnie wydatków) i dawałby równe szanse wyboru realizacji wszystkich projektów i zadań,
które spełniają przyjęte kryteria kosztów i korzyści. Podstawowym problemem i jednocześnie pytaniem w takim scenariuszu zmian w procesie planowania budżetowego jest z jednej strony to, jak daleko ma sięgać ingerencja
podmiotów zewnętrznych w procesy integrujące system zarządzania i planowania budżetowego. Z drugiej strony, im bardziej sformalizowany system
zarządzania środkami publicznymi, tym mniejsza jego elastyczność i efektywność. Bez pozostawienia pewnego rodzaju swobody w procesie planowania
i wykonywania zadań publicznych raczej trudno będzie mówić o rzeczywistym skoku jakościowym w zakresie zwiększania efektywności angażowania
środków publicznych. Proponowany system raczej jawi się jako szczególnie
Ibidem, s. 282–283.
Szerzej na ten problem wskazuje T. Lubińska, Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010, s. 83–88 oraz s. 89–92.
5
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restrykcyjny i niedopuszczający ewentualnych błędów, a nawet niewielkich
odchyleń. Jednakże na pewno trzeba się zgodzić ze stwierdzeniem, że zmiana
metod zarządzania to możliwość radykalnej poprawy jakości i efektywności
funkcjonowania sektora publicznego, w tym także jst7.
Ograniczenie samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących
wyboru spraw, które chce realizować samorząd terytorialny oraz wybór podstawy odniesienia do ocen są najtrudniejszymi elementami w takim modelu.
Nie występują tu uniwersalne mierniki oceny, takie jak zysk w przedsiębiorstwie i odpowiednie mierniki z nim związane. Dobór odpowiednich wskaźników produktów oraz rezultatów w obecnej fazie rozwoju polskiego sektora
publicznego jest nierealny. Kolejny problem to obiektywna ocena potrzeb
zmian funkcjonującego systemu, który bez zmian legislacyjnych nie może
automatycznie ewoluować odpowiednio do zmian w otoczeniu wewnętrznym,
jak i zewnętrznym. Na koniec można dodać, że nie może to być system tani,
ze względu na konieczność dokumentowania i uzasadniania każdego wyboru
dokonywanego w danej jst, co z racji obowiązującego trybu nadzoru, zgodnie z kryterium legalności, musi podlegać weryfikacji.
O kształcie i metodach zarządzania decydują w modelu inwazyjnym
organy spoza jst. Niezależnie od wielkości i specyfiki funkcjonowania danej
jednostki samorządowej, konieczność stosowania obowiązujących rozwiązań jest elementem nadrzędnym, chyba że część jednostek, zwłaszcza mniejszych, zostałaby wyłączona z tego systemu. Ze względu na legislacyjny charakter model ten jest z natury nieelastyczny z punktu widzenia dostosowywania go do wymogów otoczenia. Można powiedzieć, że każdy podmiot przymuszony do stosowania określonych rozwiązań szybko się do nich przyzwyczaja i zwykle, wykorzystując luki w systemie, może dowolnie używać narzędzi, które w założeniach mają służyć poprawie skuteczności i efektywności
zastosowania środków publicznych.
Doświadczenia, szczególnie Stanów Zjednoczonych, pokazują, że odgórnie wprowadzane modele zarządzania i planowania szybko przeistaczają się
w skomplikowaną technicznie i proceduralnie machinę działającą w rzeczywistości w oparciu o metodę historyczną. Powodem tego jest wykorzystywanie
zwykle niechcianych metod w taki sposób, aby nie naruszać stanu obecnego.
7

Wskazuje na ten element także T. Lubińska, op.cit., s. 133.
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Można powiedzieć, że jest to negatywna odmiana budżetowania na podstawie oczekiwanych rezultatów. Kierownik danego podmiotu wie, jaki stan chce
utrzymać i co uzyskać, więc znając zamierzony rezultat (z jego punktu widzenia), dostosowuje zawartość planu do swoich oczekiwań, zwykle wyższych niż
rzeczywiste potrzeby danej jednostki organizacyjnej. Przy skomplikowanych
procedurach i konieczności ich zgodności w zakresie legalności, weryfikacja
potrzeb sprowadza się w takich przypadkach bardziej do oceny ich legalności niż rzeczywistej wartości w ujęciu zaspokajanych potrzeb społeczności8.
2. Refleksje na temat oceny przyjętego modelu zmian
w zakresie zarządzania środkami publicznymi
Jakkolwiek nowe ustawowe uregulowania prawne nic nie mówią o budżecie zadaniowym w jst, to jednak należy zwrócić uwagę na kilka elementów,
które w sposób jednoznaczny wprowadzają fundamentalne zmiany w procesie zarządzania środkami publicznymi. Najważniejsze z nich to:
1) Obowiązek konstrukcji budżetu państwa w układzie zadaniowym9.
2) Wprowadzone elementy kontroli zarządczej w sektorze publicznym,
w tym w jst10.
3) Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w jst11.
Budżet w układzie zadaniowym w rozumieniu ustawy to zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora
finansów publicznych, sporządzone według 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. Do tego zestawienia winien być sporządzony opis celów tych
8
Doświadczenia tego typu skłaniają bardziej w kierunku tworzenia dobrych i rekomendowanych praktyk niż twardych zapisów na temat konkretnych szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania finansami i zarządzania w ogóle. Przykładem tego są 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.
9
Art. 138 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, op.cit.
10
Ibidem, art. 68.
11
Ibidem, art. 226–232.
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zadań i podzadań, a także bazowe i docelowe mierniki stopnia realizacji celów
działalności państwa, oznaczające wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów.
Co to oznacza w praktyce w funkcjonowaniu jst? Wszystkie środki przekazywane z budżetu państwa (dotacje celowe) będą podporządkowane rygorom budżetu zadaniowego, co oznacza w efekcie końcowym, że jednostki
samorządu będą zobowiązane do osiągania zakładanych mierników produktu
i rezultatu stopnia realizacji celu. Tym samym kończy się dowolność swobodnej interpretacji celowości i efektywności angażowania środków z budżetu
państwa na poziomie jst.
Drugi element to wprowadzony obowiązek stosowania elementów kontroli zarządczej (zastąpiła ona wcześniejszą kontrolę finansową). Kontrolę
zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych, zgodnie z zapisami
ustawy, stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem
kontroli zarządczej jest w szczególności zapewnienie:
– zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi;
– skuteczności i efektywności działania;
– wiarygodności sprawozdań;
– ochrony zasobów;
– przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
– efektywności i skuteczności przepływu informacji;
– zarządzania ryzykiem.
Analizując siedem powyższych elementów, można niewątpliwie stwierdzić, że nastąpiła w tym miejscu najdalej posunięta formalizacja działalności jst. Zgodnie z powszechnie przyjętą metodologią, dokonanie oceny wskazanych wyżej elementów raczej nie będzie możliwe bez określenia mierników bazowych i docelowych oraz często konkretnej ewidencji analitycznej
zdarzeń, które będą umożliwiać ocenę wykonania zadań z uwzględnieniem
przestrzegania zasad gospodarowania środkami publicznymi. Krótko mówiąc,
jest to nic innego, jak budżet zadaniowy, jednakże nie nazwany wprost, ale
pośrednio poprzez wymuszenie konkretnych działań w wybranych obszarach
aktywności jst.

Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego…

61

Następny element wprowadzony zgodnie z nowymi wymogami ustawowymi, to wieloletnia prognoza finansowa, która powinna być realistyczna
i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:
– dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę
długu, gwarancje i poręczenia, czyli, innymi słowy, jest to budżet bieżący;
– dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki
majątkowe budżetu jst, czyli budżet majątkowy;
– wynik budżetu jst oraz przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
– przychody i rozchody budżetu jst, z uwzględnieniem długu zaciągniętego
oraz planowanego do zaciągnięcia, czyli budżet kapitałowy;
– kwotę długu jst wraz z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia określonych w ustawie oraz sposób sfinansowania (pokrycia) spłaty długu;
– objaśnienia przyjętych wartości.
Jednakże największą komplikację powoduje zapis ustawy, który określa, że w planie wydatków wyszczególnia się także: kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. Natomiast
przez przedsięwzięcie rozumie się wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
– programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych niepodlegających 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
wynikające 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
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przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków
w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.
Z punktu widzenia techniki sporządzania planów wieloletnich, niezrozumiały jest sposób podejścia do problematyki planowania wieloletniego
poprzez jego nieuzasadnione nadmierne uszczegółowienie. W praktyce oznacza to, że podstawowe elementy WPF to: budżet bieżący, budżet majątkowy
i budżet kapitałowy. Ponadto WPF musi spełniać minimalne wymogi ustawowe oraz krytyczne elementy, jak: zrównoważenie budżetu bieżącego, zgodność z wymogami w zakresie maksymalnych limitów zadłużenia oraz ciągłość
realizacji przedsięwzięć.
Wnioski końcowe
Oceniając nowe uwarunkowania prawne w zakresie gospodarowania
środkami publicznymi, ni mniej, ni więcej od 1 stycznia 2010 r. wprowadzony został do funkcjonowania jst budżet zadaniowy. W zasadzie zrobiono
to bez uprzedzenia, nie zastanawiając się nad konsekwencjami takich działań.
Podstawowy błąd w tym zakresie to brak rozróżnienia typów i rodzajów jednostek z punktu widzenia obowiązków wynikających z nowej ustawy o finansach publicznych. Chodzi tu w szczególności o jednostki małe lub o niedużej zasobności, gdzie w praktyce trudno doszukiwać się uzasadnienia wdrażania zaawansowanych metod zarządzania środkami publicznymi. Barierą
będą tu przede wszystkim koszty funkcjonowania takiego systemu oraz ograniczenia kadrowe.
Natomiast odnośnie do kwestii technicznych, to zaproponowane narzędzia w ustawie o finansach publicznych w zasadzie w dużej części są bezużyteczne, raczej będą służyły wyłącznie wypełnianiu obowiązków ustawowych,
a nie w celach typowo zarządczych. Zabrakło niestety standardowego podejścia w tym zakresie, jakim jest budowa modelu i symulacja jego potencjalnych
możliwości wykorzystania w praktyce. Na potwierdzenie tej tezy warto zwrócić uwagę, że dopiero teraz, kiedy ustawa już weszła w życie, Ministerstwo
Finansów przygotowuje się do realizacji projektu, który ma wskazać narzędzia
i praktyczne rozwiązania problemu, który należało rozwiązać przed wejściem
w życie nowych rozwiązań. Jak zwykle zabrakło rzeczowych konsultacji,
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ale nie tylko z jednostkami dużymi, lecz także tymi najmniejszymi, całkowicie nieprzygotowanymi do fundamentalnych zmian w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
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PERFORMANCE BUDGET IN LOCAL GOVERNMENT
– A MANAGERIAL TOOL OR OBJECTIVE NECESSITY

Summary
The main premise of the article is an issue of the performance budget, which
according to the provisions of the new Public Finance Act also applies to local government units. Hence the thesis that self-government units are not prepared to implement
the advanced management methods introduced a formal and compulsory on the basis
of statutory provisions. The purpose of the article is an indication of the lack of preparedness and the irrationality of the changes in the management of public funds. An
attempt to assess this state of affairs were concentrated in the article.
Translated by Marek Dylewski
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WOBEC IDEI PAŃSTWA
OPIEKUŃCZEGO – KIERUNKI WSPÓŁPRACY NGO
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wprowadzenie
Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (jst) w demokratycznym państwie wywołuje dyskusję nie tylko o zakres i jakość dóbr i usług
przyjętych do finansowania ze środków publicznych, lecz także o to, kto będzie
dostarczał dobra i usługi na rzecz społeczeństwa i na jakich zasadach. Coraz
częściej wskazuje się na fakt, że jst zarządzają procesem dostarczania dóbr
i usług, a jego wykonanie powierza się podmiotom zewnętrznym w stosunku
do sektora publicznego.
Obywatele coraz chętniej wykorzystują przysługujące im prawo
do podejmowania inicjatyw skierowanych na rozwiązywanie spraw uznanych za istotne dla danej społeczności. Aktywność ta jest podejmowana poza
ingerencją państwa czy też organów samorządowych. Może przejawiać się
w działaniach indywidualnych lub zespołowych. Te ostatnie zazwyczaj zgrupowane są wokół aktywności organizacji pozarządowych, których cele związane są właśnie z rozwiązywaniem problemów społecznych lub też z realizacją zadań uznanych za społecznie użyteczne. Stąd duże zainteresowanie
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organizacji pozarządowych (NGO) przejmowaniem zadań publicznych.
Celem niniejszych rozważań jest wskazanie na kierunki partycypacji organizacji pozarządowych w realizacji zadań wynikających z idei państwa opiekuńczego na poziomie jst w obszarze polityki społecznej.
1. Idea państwa opiekuńczego
Państwo jako podmiot polityki społecznej zaistniało po II wojnie światowej w formie państwa opiekuńczego, które można uznać za syntezę historyczno-polityczno-ekonomicznych uwarunkowań jego aktywności socjalnej. Idea
państwa opiekuńczego została wpisana w Polsce w konstytucję, jak również
ma swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie Unii Europejskiej.
Państwo opiekuńcze, państwo społeczne, państwo socjalne – te trzy pojęcia określa jeden termin welfare state. Pojęcie to dotyczy wielu dziedzin życia
społecznego, gospodarczego, politycznego, dlatego tak trudno przedstawić
precyzyjną definicję welfare state. Jedna z nich jest następująca: „państwo
opiekuńcze to państwo, w którym za opiekę nad społeczeństwem w takich
sprawach jak opieka społeczna, zdrowie, edukacja, mieszkanie i warunki pracy
odpowiedzialny jest rząd”. Ta definicja podkreśla rolę państwa wobec obywateli. Według innej definicji, koncepcja takiego państwa powstała pod wpływem
ekonomii dobrobytu, a państwo to jest państwem kapitalistycznym z silnym
interwencjonizmem państwowym (obok sektora prywatnego istnieje rozbudowany sektor publiczny), który zakłada zajmowanie się przez władze takimi
kierunkami działalności, jak:
– w sferze ekonomicznej: działalność gospodarcza poprzez wykorzystywanie wszystkich dostępnych instrumentów do pobudzania gospodarki,
zapobieganie kryzysom, zwalczanie bezrobocia oraz inflacji,
– w sferze społecznej: opieka zdrowotna dla obywateli, zagwarantowanie ubezpieczenia, pensji oraz równego prawa w dostępie do usług społecznych,
– w sferze ustroju politycznego: stosowanie progresji podatkowej oraz
likwidacja form dyskryminacji (kobiet, mniejszości seksualnych, mniejszości etnicznych), zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego przez skuteczne prawodawstwo.
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Państwo opiekuńcze to takie, które urzeczywistnia pełne zatrudnienie,
modernizuje i polepsza opiekę społeczną, zapobiega biedzie i wyobcowaniu,
zwalcza dyskryminację1. Głównym celem państwa opiekuńczego jest udzielanie pomocy, mającej umożliwić osiągnięcie powszechnego dobrobytu przez
społeczeństwo2.
Działania państwa i jego agend (którymi są w tym zakresie w szczególności jst), skierowane na zaspokojenie potrzeb społecznych obywateli, są uzasadniane w szczególności3:
1) koniecznością rozwoju kapitału ludzkiego, gdyż wyedukowani,
zdrowi, niezdemoralizowani ludzie są zarówno ekonomicznie, jak
i społecznie bardziej twórczy i kreatywni;
2) rozwijaniem wspólnotowej solidarności, gdyż zaspokajanie potrzeb
poprzez minimalizowanie poczucia zagrożenia czy eliminowanie stanów niepewności ekonomiczno-społecznej przyczynia się do utrzymania spokoju i bezpieczeństwa społecznego;
3) koniecznością stosowania zasady subsydiarności, gdzie współodpowiedzialność obywateli za losy innych rozwijana jest na podstawie
zasad solidaryzmu i wzajemności;
4) żądaniem sprawiedliwości społecznej.
Wyrazem jednej z podstawowych aktywności państwa jest zdolność
jego struktur do podejmowania wiążących decyzji w celu wywołania określonych skutków w sferze zaspokajania wybranych potrzeb społecznych,
regulowania konfliktów społecznych, przekształcania struktury społecznej, tworzenia warunków postępu społecznego, które pośrednio lub bezpośrednio mają łącznie zapewnić pokój społeczny – wartość polityczną
najbardziej pożądaną4.
Te idee mogą być wdrażane w krajach o wysokim poziomie rozwoju
gospodarczego. Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej ma umożliwić
Na podstawie agendy społeczno-gospodarczej – Agenda 2000 w: Lisbon European
Council 23 and 24 March 2000 Presidency Conclusions, www.europarl.europa.eu/summits/
lis1_en.htm.
2
L. Jodkowska, Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech, Difin, Warszawa 2009, s. 33.
3
L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska, Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 42.
4
Ibidem, s. 46.
1
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osiągnięcie powszechnego dobrobytu, a więc jest on traktowany jako główny
cel tej polityki.
W procesach decyzyjnych postuluje się rynkowe podejście do realizacji
niektórych funkcji społecznych, a także zdecentralizowany sposób rozwiązywania problemów społecznych. Wprowadzenie nowych mechanizmów i instytucji bywa niekiedy kosztowne, a efekty widać dopiero po długim okresie5.
Państwo w roli regulatora stosunków i najważniejszego arbitra w rozwiązywaniu konfliktów społecznych w partnerskiej współpracy z pracującymi, z biznesem i organizacjami pożytku publicznego ma więcej możliwości zwiększenia efektywności w rozwiązywaniu kwestii społecznych. Partnerami państwa w prowadzeniu nowoczesnej polityki społecznej mogą być: sektor prywatny i społeczności lokalne, działające przez władze samorządowe, organizacje społeczne i charytatywne, fundacje i organizacje pozarządowe6. Władza
publiczna ponosi tzw. obowiązek działania na rzecz innych członków społeczeństwa. Ten obowiązek wynika z chęci pomniejszenia negatywnych aspektów życia, które niesie za sobą rozwój cywilizacyjny. Obowiązek ten powinien
wymusić działania na rzecz stworzenia szansy jakościowo niepogorszonego
lub też wyższego standardu życia obecnych i przyszłych pokoleń w poszanowaniu natury i drugiego człowieka7.
Organy władzy publicznej mają więc8:
– obowiązek wobec natury, który ma podstawowe znaczenie dla obecnych
i przyszłych pokoleń – żeby zachować środowisko naturalne w stanie niepogorszonym,
– obowiązek wobec zaniedbanych regionów, który przejawia się w dążeniu do wyrównywania różnic między regionami i stworzenia jednolitych
warunków egzystencji,
– obowiązek wobec drugiego człowieka, który przejawia się w kształtowaniu postaw międzyludzkich i oddziaływaniu na nie.
S. Golinowska, Przyszłość państwa opiekuńczego i system zabezpieczenia społecznego,
„Polityka Społeczna” 2005, nr 11–12.
6
L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska, Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 57.
7
Z. Pisz, Zadania społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 51.
8
Ibidem, s. 51–52.
5
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2. Pomoc społeczna jako obszar aktywności jednostek samorządu
terytorialnego
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której celem
jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, przy wykorzystaniu własnych
możliwości i uprawnień, jak również zapobieganie takim sytuacjom. Pomoc
społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując z organizacjami społecznymi (najczęściej organizacjami pozarządowymi), związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi. Osoby i rodziny korzystające
z pomocy są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna ma zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe
osób i rodzin oraz umożliwić im bytowanie w warunkach odpowiadających
godności człowieka. Powinna ona w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem9.
Tabela 1
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez jst
Samorząd gminny

Samorząd powiatowy

Samorząd województwa

– opracowanie i realizacja
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
– sporządzanie bilansu
potrzeb gminy w zakresie
pomocy społecznej
– zapewnienie podstaw
egzystencji
– przyznawanie zasiłków
– prowadzenie pracy
socjalnej
– utrzymywanie odpowiedniej infrastruktury socjalno-technicznej
– ochrona dziecka i rodziny
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
– opłacanie składek na
ubezpieczenie

– opracowanie i realizacja
powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych
– specjalistyczna opieka nad
rodziną i dzieckiem
– zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki
– prowadzenie PCPR
– prowadzenie i rozwój
infrastruktury domów
pomocy społecznej
– poradnictwo i informacja
– pomoc cudzoziemcom
– utrzymanie infrastruktury
socjalno-technicznej
– interwencja kryzysowa
– przygotowanie kadr
pomocy społecznej

– działalność promocyjna
i programowa w zakresie
pomocy społecznej
– przygotowywanie sprawozdań dla wojewody
i sporządzanie bilansu
potrzeb województwa
w zakresie pomocy społecznej
– organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek
organizacyjnych pomocy
społecznej
– opracowywanie wojewódzkiej strategii pomocy społecznej
– rozpoznawanie przyczyn
ubóstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, DzU 2004, nr 64, poz. 593, z późn. zm.
9

W. Muszalski, Prawo socjalne, PWN, Warszawa 2007, s. 174.
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Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na wszystkich
szczeblach samorządowych. Tabela 1 prezentuje zestawienie najważniejszych
zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez jst.
Analizując typologię pomocy społecznej na wszystkich szczeblach samorządowych, można wskazać, że jest ona udzielana jako pomoc10:
1) środowiskowa, realizowana w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy (np. w gminach, powiatach),
2) instytucjonalna, świadczona w oderwaniu od dotychczasowego miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy – w domach pomocy społecznej
oraz w ośrodkach wsparcia (środowiskowych i dziennych domach
samopomocy, noclegowniach, ośrodkach opiekuńczych i in.).
Pomoc społeczna oparta jest na świadczeniach, co oznacza, że przyjmuje
ona charakter środków zaspokajania indywidualnych potrzeb obywatela i jego
rodziny, których uzyskanie jest związane z udzielanym wsparciem przez państwo i samorząd terytorialny. Świadczenia mogą mieć charakter11:
1) rzeczowy i mogą to być: bilety kredytowe, składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, pomoc rzeczowa, schronienie, niezbędne ubranie, posiłek, mieszkanie chronione;
2) pieniężny i mogą to być: zasiłek, pożyczka, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców (uchodźców i osób
korzystających z ochrony uzupełniającej);
3) usługi, które mogą obejmować: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, interwencję kryzysową, usługi opiekuńcze, pobyt oraz usługi
w domu pomocy społecznej, opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, szkolenia, poradnictwo
rodzinne i terapię rodzinną, czynności pogrzebowe.

10
K. Miśko-Iwanek, W. Koczur, Ubezpieczenia społeczne. Pomoc społeczna, Katowice
1995, s. 40.
11
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU 2004, nr 64, poz. 593, z późn zm.
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Należy wskazać, że rola jst, obok państwa przyjmuje charakter szczególny.
Wpisują się one w politykę Unii Europejskiej, ale również wychodzą naprzeciw współczesnym oczekiwaniom. W szczególności samorządy realizują12:
1) Politykę walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przez realizację szerokiego programu integracji społecznej, co stanowi istotną
zmianę podejścia do spraw społecznych. Działania te z pasywnych
przechodzą na istotnie aktywne. Nie są to już tylko świadczenia pieniężne, ale również przedsięwzięcia zmierzające do aktywizacji osób
potrzebujących.
2) Politykę dbałości o wychowanie dzieci i młodzieży w takiej „jakości”,
która pomoże im w przyszłości znaleźć dobre miejsce na rynku pracy
i w społeczeństwie.
3) Politykę walki z ubóstwem.
4) Oddziaływanie na zatrudnienie i jego aktywizację.
Wymienione zadania wpisują się we wspólną politykę europejską
w zakresie polityki społecznej oraz w połączeniu z wydatkami samorządowymi tworzą całe instrumentarium udzielanego wsparcia. Rozmiar, forma
i rodzaj udzielanej pomocy są kształtowane w odniesieniu do okoliczności
uzasadniających jej udzielenie, tak aby umożliwiać umocnienie rodziny.
3. Miejsce organizacji pozarządowych we wspieraniu zadań z zakresu
pomocy społecznej
Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie13 pojawiła się możliwość szerokiej współpracy jst z organizacjami pozarządowymi. Ustawodawca wskazał
enumeratywnie na możliwość realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
przez organizacje pozarządowe (zwane przez ustawodawcę organizacjami
pożytku publicznego) oraz nałożył obowiązek współpracy jednostek samorządowych w tym zakresie.
12
S. Golinowska, Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej,
„Polityka Społeczna” 2002, nr 11–12, s. 3 i nast.
13
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
DzU 2003, nr 96, poz. 873, z pózn. zm. Ustawa została znacząco zmodyfikowana w dniu 25
lutego 2010 r.
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Współpraca odbywa się w szczególności w formach:
1) Zlecania zadań organizacjom pozarządowym jako14:
– powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
– wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2) Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności.
3) Konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących obszarów podejmowanych
zadań.
4) Tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i jst.
5) Umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej.
6) Umów partnerstwa.
Przy współpracy zarówno jst, jak i organizacje pozarządowe powinny
kierować się zasadami: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Literatura przedmiotu, jak również praktyka wskazują na dwie podstawowe przesłanki potwierdzające rolę organizacji pozarządowych we współczesnym społeczeństwie. Pierwsza przesłanka świadczy o tym, że istnieją
potrzeby społeczne, których nie jest w stanie lub też nie może zaspokoić państwo lub samorząd w sposób efektywny i zgodny z oczekiwaniami społeczeństwa. W tych obszarach wzrasta rola organizacji pozarządowych, jako
podmiotów przejmujących realizację tychże zadań, wpisujących się w nurt
nowej ekonomii społecznej. Druga przesłanka wskazuje na rolę organizacji
pozarządowych jako reprezentantów określonych interesów. Na rynku dominującą rolę odgrywają silne, duże organizacje, jednostki i podmioty słabe nie
mają szans przedstawienia swoich poglądów i postulatów, są marginalizowane, a ich zasięg działania obejmuje jedynie interesy wąskiej grupy osób.
Należy podkreślić, że zarówno podmioty małe, jak i te o znaczącym zasięgu
oddziaływania, spełniają ważną rolę w społeczeństwie, gdyż budują zaufanie
14
Art. 5 i 5a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, op.cit.
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w zakresie jakości i kompetencji realizacji zadań polityki społecznej. Organizacje pozarządowe spełniają rolę przekaźnika między jednostką samorządową i państwem a społeczeństwem15.
Tabela 2 prezentuje rozmiar realizowanych zadań z zakresu polityki społecznej przez organizacje pozarządowe, w rozbiciu na główne obszary.
Tabela 2
Aktywność NGO w obszarze pomocy społecznej
Procent wskazań uznających pomoc społeczną za
jeden z podstawowych obszarów aktywności

Wyszczególnienie

2004

2006

2008

USŁUGI SOCJALNE, POMOC
SPOŁECZNA

10,0%

9,9%

11,2%

RYNEK PRACY, ZATRUDNIENIE,
AKTYWIZACJA ZAWODOWA

-

2,3%

2,2%

EDUKACJA I WYCHOWANIE

10,3%

10,3%

12,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Gumkowska, J. Herbst, P. Radecki,
Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2008,
Stowarzyszenie Klon Jawor, Warszawa 2009, s. 25, www.civicpedia.ngo.pl.

W tabeli 3 zaprezentowano wsparcie, jakiego jst udzieliły organizacjom
pozarządowym na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
Tabela 3
Wsparcie finansowe udzielone przez samorząd terytorialny
podmiotom sektora NGO
Wyszczególnienie

Procent organizacji NGO korzystających z wsparcia
samorządowego w postaci środków publicznych gmin,
powiatów i województw*

Dotacje

2003
45,2%

2005
43,3%

2007
50,2%

dotyczy ogółu realizowanych zadań

*

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Gumkowska, J. Herbst, P. Radecki,
op.cit., s. 73, www.civicpedia.ngo.pl.
M. Świętczak, K. Dąbrowska, K. Kopcińska, T. Schimanek, Biała księga prawa dla organizacji pozarządowych. Analiza prawno-finansowych uwarunkowań działalności organizacji
pozarządowych w Polsce, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2002, s. 6.
15
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Z powyższych danych wynika, że organizacje pozarządowe, realizując swoje cele, nie tylko przejmują wykonanie zadań od jst, lecz także
na przejęte zadania otrzymują finansowanie z tych jednostek. Obowiązujące przepisy prawa nie tylko regulują formy współpracy, lecz także wymuszają tworzenie zindywidualizowanych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi przez poszczególne jst. Wiele zależy od kierunków programu, gdyż zawarte tam zapisy mają postać prawa ogólnie obowiązującego i uchwalonego przez organy samorządowe. W programach
zapisywane są priorytety współpracy i obszary aktywności. Zatem wiele
zależy od twórców programów i ujęcia w nich problemów z zakresu polityki społecznej.
Podsumowanie
Dylematem podstawowym, jaki muszą rozstrzygnąć jst, jest forma
realizacji zadań z zakresu polityki społecznej. Należy podjąć decyzję, czy
faktycznie i realnie współpracować z organizacjami pozarządowymi w celu
przekazywania im zadań z zakresu polityki społecznej, czy też położyć
nacisk na inne obszary współpracy z sektorem NGO. Jeżeli w obszarze
decyzji znajdzie się współpraca w zakresie polityki społecznej, to ważne
jest określenie, jaką formę ma przybrać współpraca, oraz precyzyjne zdefiniowanie zakresu przejmowanych zadań i środków z nimi związanych.
Rozstrzygnięcie powinno zapadać w oparciu o analizę kosztów i korzyści,
zwłaszcza tych społecznych. Zatem zgodnie z ustawą należy zadać pytanie: czy dane zadanie lub zadania z zakresu polityki społecznej można zrealizować efektywniej w oparciu o dany sposób? Jeżeli okazuje się, że konkretne zadanie lub jego część może być wykonane efektywniej przez organizacje pozarządowe, należy je przekazać im do wykonania w trybie konkursowym i taką politykę wpisać w założenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
To, że organizacje pozarządowe są społecznym partnerem w realizacji
zadań polityki społecznej nie budzi wątpliwości. Zawsze tym zadaniom będą
towarzyszyły emocje i pytania o efektywność. Realizacja zasady jawności
oraz zlecania na zewnątrz w nowym ujęciu, wynikająca z ustawy o finansach
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publicznych to ważny obszar, który może mieć swoje usankcjonowanie właśnie we współpracy NGO z samorządem w zakresie zadań polityki społecznej. A są to zadania trudne, podlegające ewolucji wraz z rozwojem społeczeństwa i doktryny państwa opiekuńczego.
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ORDERING ORGANIZATIONS TO THE WELFSARISM IDEA
– THE ORIENTATIONS OF THE COOPERATING WITH NGO
WITH THE TERITORIAL-GOVERNMENT INDIVIDUALS
IN THE EXTENT OF THE SOCIAL POLITIC

Summary
The article presents the ideas of the welfsarism and role of the teritorial-government individuals in realizing the goals in the extent of the social politic. The author
presented the means by elating the goals in the extent of the social politic by the
nongovernmental organizations. The author pointed on their activity in realizing the
goals of the social politic and financing from the governmental budget means.
Translated by Beata Filipiak
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KONCEPCJE SZACOWANIA POZIOMU ROZWOJU
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
LOKALNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W metodologii od dawna znana jest opinia: „Tyle jest nauki w danym
przedmiocie, ile jest w nim matematyki”, znane jest też klasyczne sformułowanie: „Nauka jest pomiarem”, będące hasłem Towarzystwa Ekonometrycznego (The Econometric Society)1. Głównym celem artykułu jest próba dokonania przeglądu koncepcji szacowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych jednostek samorządu terytorialnego (jst). Pierwsza część pracy
przestawia czynniki rozwoju lokalnego w aspekcie teoretyczno-metodycznym.
W drugiej części rozważań opisano niektóre koncepcje pomiaru poziomu rozwoju lokalnych jst. Trzecia część pracy prezentuje zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP) do badania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast wojewódzkich w Polsce. Przedstawiony w pracy przegląd upoważnia do ogólnego spostrzeżenia, że poziom rozwoju społeczno-gospodarczego jst może być szacowany z uwzględnieniem różnych podejść, które
na ogół mają wobec siebie charakter komplementarny, a nie substytucyjny.
1
„Jeśli wiesz, co zmierzyć i jak to zmierzyć, świat staje się o wiele mniej skomplikowany.
Kiedy nauczysz się odpowiedniego spojrzenia na dane, możesz rozwiązywać zagadki, które
inaczej mogłyby się wydawać nierozwiązywalne. Bo czysta moc liczb potrafi usunąć warstwy
zamętu i sprzeczności”, S.D. Levitt, S.J. Dubner, Freakonomia. Świat od podszewki, Helion,
Gliwice 2006, s. 36.
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1. CZYNNIKI ROZWOJU LOKALNEGO
– ZAŁOŻENIA TEORETYCZNO-METODYCZNE
1.1. Zrównoważony wzrost i rozwój
Do głównych funkcji ekonomistów i ekonomii (mega-, makro-, mezzoi mikroekonomii) zarówno pozytywnej, normatywnej, jak i stosowanej należą:
opis, objaśnianie przyczyn, poszukiwanie wzorców i norm, konstruowanie
prognoz i poszukiwanie scenariuszy, tworzenie programów i planów, konstruowanie zasad i instrumentów ekonomicznych. Najważniejszym pytaniem
w naukach ekonomicznych jest kwestia, dlaczego jedne narody (państwa,
regiony, miasta, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe) są bogate, a inne
biedne. Innymi słowy, chodzi o to, jak osiągnąć trwały, zrównoważony wzrost
(sustainable growth), który prowadziłby do dobrobytu społeczno-ekonomicznego, a co najmniej do zmniejszenia skali tzw. wykluczenia.
Rozwój zrównoważony oznacza taki proces zmian, w którym eksploatacja zasobów, kierunki inwestowania, kierunki postępu technicznego i zmiany
instytucjonalne pozostają w harmonii i zachowują na bieżąco i na przyszłość możliwości zaspokojenia ludzkich potrzeb i aspiracji. Zaspokojenie
tych potrzeb i aspiracji jest głównym celem rozwoju. Zrównoważony rozwój
wymaga zaspokojenia podstawowych potrzeb wszystkich ludzi i zapewnienia
wszystkim możliwości spełnienia ich aspiracji do lepszego życia. Zaspokojenie podstawowych potrzeb zależy głównie od pełnego wykorzystania możliwości wzrostu gospodarki. Stabilizacja rozwoju wymaga wzrostu gospodarczego tam, gdzie te podstawowe potrzeby nie są zaspokajane. Społeczeństwa
w różny sposób ograniczają swoją zdolność do zaspokajania podstawowych
potrzeb swych członków. Na przykład, eksploatując nadmiernie zasoby, ograniczają możliwość zaspokojenia przyszłych potrzeb. Rozwój techniki może
rozwiązywać pewne bieżące problemy, ale jednocześnie może rodzić inne,
poważniejsze. Źle pojęty rozwój może spychać wielkie grupy ludzi na margines życia społecznego (tzw. wykluczenie).
Maksymalizacja wzrostu PKB nie jest celem rozwoju, lecz tylko jego
głównym miernikiem. Nieprzypadkowo nie od dziś trwają poszukiwania alternatywnego wobec PKB wskaźnika rozwoju. Jedną z propozycji
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jest tzw. Human Development Index obejmujący trzy komponenty: długość
życia, poziom edukacji oraz dochód na jednego mieszkańca, skorygowany
o lokalne koszty życia. Inną miarą jest tzw. wskaźnik dobrobytu ekonomicznego netto (Measure of Net Economic Welfare), uwzględniający m.in. czas
wolny, produkcję nierejestrowaną, infrastrukturę publiczną i prywatne dobra
trwałego użytku, zanieczyszczenie środowiska, wydatki na obronę narodową
i na dojazdy do pracy. W tym kontekście w pełni uzasadniona jest konstatacja, że społeczeństwo (również społeczność lokalna) jest systemem, a wszystkie zmienne są ze sobą powiązane.
W historii rozwoju, w okresie minionych dziesięcioleci, zdarzały się
rozmaite błędy i ślepe uliczki. Rozwiązanie jednego problemu stwarzało
wiele nowych. W latach 90. XX wieku obywatele i władze samorządowe
w wielu krajach zaczęły poszukiwać wskaźników umożliwiających określenie poziomu życia społeczeństwa i zredefiniowanie postępu. W Seattle proces
ten zaczął się w 1990 roku: przywódcy społeczności reprezentujący wszystkie aspekty i dziedziny życia wielkiego miasta zgromadzili się, aby omówić
możliwość wyboru nowych kryteriów oceny długoterminowego poziomu rozwoju społeczeństwa. Wskaźniki te tworzą całościowy obraz dobrobytu mieszkańców. Lista czterdziestu wskaźników ukazuje zarówno stan posiadania, jak
i to, czego brakuje. Chociaż na liście znajduje się dziesięć wskaźników dotyczących gospodarki (zużycie energii na jednego dolara przychodu, zatrudnienie, bezrobocie, podział dochodów, wydatki na ochronę zdrowia, ilość
pracy koniecznej do zaspokojenia podstawowych potrzeb, posiadanie własnych mieszkań, dzieci żyjące w ubóstwie, pomieszczenia dla ofiar nagłych
wypadków, inwestycje społeczne), nie ma wśród nich wzrostu gospodarczego.
Gdy ekonomiści opracowują wskaźniki, koncentrują się na pieniądzach, gdy
to samo czynią nieekonomiści – skupiają się na życiu. W centrum tego podejścia znajduje się myślenie długookresowe, priorytet dla problematyki ekologicznej i szeroko rozumianej jakości życia (z jakością usług publicznych
włącznie).
Filozofia zrównoważonego rozwoju oparta jest na zasadach: solidarności, zarówno w przestrzeni (na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym), jak i w czasie (tj. między obecnymi i przyszłymi pokoleniami), a także ostrożności, tzn. wybory dokonywane dzisiaj nie mogą
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ograniczyć swobody wszystkich uczestników życia społeczno-ekonomicznego oraz współuczestnictwa, czyli zaangażowania wszystkich uczestników
życia w danym regionie lub subregionie. Zrównoważony rozwój umożliwia
pogodzenie dążenia do osiągnięcia efektywności ekonomicznej z troską o środowisko naturalne oraz równowagę społeczną, z tworzeniem nowych miejsc
pracy i aktywnym działaniem na rzecz podnoszenia jakości życia.
1.2. Endo- i egzogeniczne wehikuły rozwoju lokalnego
Problematyce rozwoju lokalnego – będącego z definicji elementem rozwoju regionalnego – nieprzypadkowo poświęcono sporo uwagi w dotychczasowym piśmiennictwie ekonomicznym. W centrum wielu analiz znajduje się kwestia wyodrębnienia zbioru czynników determinujących rozwój lokalny na poziomie gmin, miast czy też powiatów. Chodzi w istocie
o poszukiwanie swego rodzaju „lokomotyw”, „biegunów wzrostu”, „kół
zamachowych” czy też „wehikułów” pobudzających rozwój, tzn. w ostatecznej instancji sprzyjających wzrostowi poziomu zamożności społeczności lokalnych. Nie ulega wątpliwości, że rozwój w ogóle, w tym także rozwój lokalny, jest wypadkową wielu czynników różnej natury: obiektywnych i subiektywnych, egzo- i endogenicznych, ekonomicznych i pozaekonomicznych. Rozwój lokalny jest przy tym złożonym procesem, a nie „lekkim, łatwym i przyjemnym”. Każdorazowo wymaga on także woli politycznej, wiedzy, inteligencji i wyobraźni lokalnych liderów, z przedstawicielami
lokalnego samorządu na czele.
W literaturze od dawna toczy się spór o relacje między czynnikami endogenicznymi (wewnątrzregionalnymi) a egzogenicznymi, zewnętrznymi wobec
danego regionu czy subregionu. Są autorzy, którzy przywiązują szczególne
znaczenie do czynników wewnętrznych, są i tacy, którzy źródeł sukcesu upatrują w uwarunkowaniach makro- i megaekonomicznych. Wszelka jednoznaczna, skrajna opinia byłaby tu zbyt ryzykowna. Na rozwój regionów i subregionów wpływają oczywiście obie grupy czynników jednocześnie, choć
na ogół z niedokładnie taką samą siłą.
Wydaje się, że ogromną, przeważającą rolę w rozwoju każdego regionu
czy subregionu odgrywa (odgrywać powinien?) wewnętrzny, tzn. własny
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wysiłek członków społeczności regionalnej (można by tu wręcz zaryzykować pogląd o potrzebie i możliwości rozwijania współcześnie koncepcji regional self-reliance). Rozwój – jego poziom, tempo i struktura – jest bowiem
zawsze rezultatem ludzkich talentów, wiedzy, zapobiegliwości, przedsiębiorczości, inicjatywy i własnego wysiłku na rzecz poziomu życia. Społeczeństwa
(i społeczności lokalne) mało mobilne intelektualnie, gospodarczo bierne, źle
zorganizowane, godzące się na dotychczasowy standard materialny, na ogół
nie osiągają wysokiego poziomu zamożności.
Powyższa teza nie jest bynajmniej sprzeczna z przeświadczeniem
o równie znaczącej roli czynników egzogenicznych zarówno krajowych,
jak i zagranicznych. Roli tych czynników dla rozwoju regionów i subregionów nie sposób przecenić, co jest zresztą zgodne z „literą i duchem”
fundamentalnej zasady subsydiarności. Wydaje się, że właśnie intensywne
powiązania regionu z zagranicą mogą i powinny współcześnie odgrywać
szczególną rolę jako czynnik w istotnym stopniu oddziałujący na rozwój.
Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, kiedy dany region rozporządza tzw.
rentą geograficzną (i wykorzystuje ją). Rozporządzanie przez poszczególny region rozmaitymi walorami (atutami, przewagami konkurencyjnymi) czyni go atrakcyjnym dla otoczenia, może też być podstawą wielokierunkowego i odbywającego się w wielu formach rozwoju powiązań
z zagranicą (zob. rysunek 1).
Czynniki egzogeniczne (UE,
SDUODPHQWU]ąG
6DPRU]ąGUHJLRQDOQ\LORNDOQ\

Dynamika
i struktura
rozwoju
lokalnego

&]\QQLNLGHPRJUDILF]QHLVSRáHF]QH
Dynamika inwestycji i rozwoju
biznesu
Architektura bankowo-finansowa
Czynniki nadzwyczajne

Rysunek 1. Główne determinanty rozwoju lokalnego
Źródło: opracowanie własne.
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1.3. Teoria bazy ekonomicznej na tle wybranych koncepcji rozwoju
regionalnego i lokalnego
Teoretycy od dawna poszukują odpowiedzi na pytanie, co jest główną siłą
sprawczą rozwoju regionalnego i lokalnego. Udzielenie odpowiedzi uniwersalnej nie wchodzi raczej w rachubę, a żadna z wielu znanych koncepcji rozwoju regionalnego nie objaśnia w pełni mechanizmu rozwoju regionalnego.
Najogólniej mówiąc, z rozwojem regionalnym (lokalnym) mamy do czynienia, gdy region (subregion, np. miasto) eksportuje dobra i usługi, rozwija infrastrukturę, korzysta z bogatych i zróżnicowanych zasobów, gdy działają innowacyjni przedsiębiorcy oraz kompetentne i aktywne instytucje władzy publicznej, wspierające te procesy. Zauważyć należy, że każda z koncepcji rozwoju
regionalnego, na ogół pośrednio, zakłada istnienie zasobów kapitału w szerokim znaczeniu tego słowa (zob. tabela 1).
Tabela 1
Podstawowe grupy teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego
Grupy koncepcji

Pierwotnie sformułowane
oryginalne teorie

Koncepcje wtórne rozwijające i udoskonalające pierwotnie sformułowane teorie
Koncepcje łączące odrębne
teorie cząstkowe

Przykłady koncepcji rozwoju regionalnego
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

teoria lokalizacji
teoria ośrodków centralnych
teoria bazy ekonomicznej
teoria biegunów rozwoju
teoria dyfuzji innowacji
teoria rozwoju endogenicznego
koncepcja produktu podstawowego
koncepcja nowej teorii handlu
koncepcja geograficznych centrów wzrostu
koncepcja błędnego koła
koncepcja rdzenia i peryferii
koncepcja cyklu produkcyjnego
koncepcja uczącego się regionu
koncepcje elastycznej produkcji
koncepcja wielkiego pchnięcia

Źródło: opracowanie własne.

Z interesującego punktu widzenia ważny jest podział funkcji regionu
(subregionu, np. miasta) na dwie grupy: endogeniczne – realizowane na rzecz
zaspokojenia potrzeb własnych mieszkańców i egzogeniczne – realizowane
na rzecz otoczenia. Podział ten znajduje się u podstaw jednej z wielu koncepcji
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teoretycznych, mianowicie teorii bazy ekonomicznej (eksportowej)2. Istotą
tej teorii jest konstatacja, że część mieszkańców danego regionu zaangażowana jest w produkcję dóbr i usług dla mieszkańców obszarów zewnętrznych.
Oznacza to, że pracują oni „na eksport”, a ich praca powoduje napływ środków finansowych do danego regionu (subregionu). Zbiorowość ta stanowi
grupę egzogeniczną (basic sector) w gospodarce regionalnej (lokalnej). Pozostali pracownicy produkują dobra i usługi na potrzeby mieszkańców regionu:
działalność ta jest bardzo istotna, jednak nie powoduje napływu zewnętrznych
środków finansowych. Tę grupę pracowników określa się mianem nonbasic
sector. Według głównej hipotezy modelu bazy eksportowej, wzrost gospodarczy regionu (miasta) zależy od poziomu rozwoju jego eksportu, czyli od dynamiki popytu zewnętrznego na wytwarzane w danym regionie dobra i usługi.
Posługując się tym modelem, stosuje się rozróżnienie na dochód z działalności eksportowej (basic activities) oraz z dziedzin służących zaopatrzeniu
rynku wewnętrznego (nonbasic activities). Sektor bazowy wypełnia funkcje ponadregionalne, tworząc podstawy ekonomiczne rozwoju regionu. Sektor niebazowy dostarcza dóbr i usług na potrzeby wewnątrzregionalne, jest
zależny od sektora bazowego. Mimo wielu słabości teoria bazy eksportowej – alternatywna w stosunku do koncepcji ośrodków centralnych – wydaje
się mieć pewne znaczenie w studiach regionalnych jako sposób wyjaśnienia
mechanizmów wzrostu i rozwoju regionów i subregionów. Fundamentalnym
pojęciem w ramach tej koncepcji jest konkurencyjność regionu (subregionu).
2. NIEKTÓRE KONCEPCJE POMIARU POZIOMU ROZWOJU
LOKALNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
2.1. Udział lokalnych jst w produkcie krajowym brutto
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i aktywności gospodarczej
lokalnych jst może być określany na podstawie udziału tych jednostek w produkcie krajowym brutto. Produkt ten jest obliczany za pomocą trzech metod:
2
S. Korenik, Funkcjonowanie układów osadniczych (ze szczególnym uwzględnieniem
dużych ośrodków) w przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz K. Soczewka, Rozwój gospodarczy regionu w świetle teorii bazy ekonomicznej, w: K. Szołek (red.), Aglomeracja miejska
i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
Wrocław 2002.
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dochodowej, wydatkowej oraz sumowania wartości dodanej. Na rysunku
2 przedstawiono strukturę rachunku dochodu narodowego i jego pomiaru
z uwzględnieniem dwóch podstawowych metod: wydatkowej i dochodowej. Warto zauważyć, że warunkiem stosowania tej koncepcji jest dostępność danych statystycznych.

Rysunek 2. Rachunek dochodu narodowego
Źródło: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003, s. 39.

2.2. Produkt metropolitalny brutto
W Stanach Zjednoczonych opracowano metodykę obliczania produktu
metropolitalnego brutto3, która w przypadku zebrania odpowiednich danych
mogłaby być wykorzystana do szacowania produktu polskich jst. W metodyce tej określono, że na poziomie krajowym od strony dochodowej udział
w PKB kategorii earnings, obejmującej wynagrodzenia, płace, dodatki do nich
S.D. Panek, F.T. Baumgardner, M.J. McCormick, Introducing New Measures of the Metropolitan Economy. Prototype GDP-by-Metropolitan-Area Estimates for 2001–2005, ”Survey of
Current Business” 2007, nr 11, s. 85–86.
3
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i dochody z własności, wynosi 64%. Przyjęto, że proporcję tę można odnieść
również do obszarów metropolitalnych. Znając wartość kategorii earnings
na poziomie lokalnym, można oszacować udział danej jednostki lokalnej
(metropolitalnej) w PKB, wykorzystując wzór:
GDPi,msa,y =

N

⎛

cnty=1

⎝

GDPi,st,y

∑ ⎜⎜ Earnings

i,st,y

N

∑ GDP

i , cnty , y

⎞
× Earningsi,cnty,y ⎟
⎟
⎠

= GDPi , st , y

cnty=1

gdzie:
GDP – produkt krajowy brutto,
cnty – jednostka lokalna,
st – kraj,
yr – rok.

2.3. Wskaźnik rozwoju społecznego lokalnych jst
Można obliczyć wskaźnik rozwoju społecznego lokalnych jst, wykorzystując koncepcję wskaźnika rozwoju społecznego HDI (ang. Human Development Index)4. Organizacja Narodów Zjednoczonych przedstawia Raporty
o rozwoju społecznym5, w których znajdują się odniesienia dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego i wzrostu gospodarczego. Istotnym elementem raportów są rozważania na temat wskaźnika rozwoju społecznego HDI,
który bywa również nazywany wskaźnikiem rozwoju ludzkiego. Syntetyczny
wskaźnik HDI obejmuje: przeciętne dalsze trwanie życia; wskaźnik umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania; ogólny wskaźnik skolaryzacji brutto
dla trzech poziomów edukacji; produkt krajowy brutto (PKB) w USD, przypadający na jednego mieszkańca, liczony według parytetu siły nabywczej waluty
(PPP USD). Można przyjąć, że przeciętne dalsze trwanie życia ogólnie obrazuje poziom zdrowotności społeczeństwa.
I. Jaźwiński, Elementy ekonomii i polityki społecznej, PTE, Szczecin 2007, s. 13–14.
Human Development Report 2009. Overcoming barriers: Human mobility and development, United Nations Development Programme, New York 2009.
4
5
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Trzy pierwsze wskaźniki dla danego państwa: przeciętnego dalszego
trwania życia, umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania oraz skolaryzacji brutto, oblicza się według formuły:
Hj =

X j − min ( X k )

max ( X k ) − min ( X k )

gdzie:
X – wartość zmiennej,
j – dany kraj,
k – wartości skrajne każdej ze zmiennych,
przy założeniu, że maksymalne wartości zmiennej to: dla trwania życia
85, dla mierników edukacyjnych 100; minimalne wartości zmiennej to: dla
trwania życia 25, dla mierników edukacyjnych 0.
Natomiast wskaźnik realnego PKB przypadającego na mieszkańca oblicza się według formuły:
Hj =

log ( X j ) − log (100 )

log ( 40000 ) − log (100 )

gdzie:
X – wartość zmiennej,
j – dany kraj.
Wskaźnik HDI jest średnią arytmetyczną trzech wskaźników: przeciętnego dalszego trwania życia, osiągnięć edukacyjnych społeczeństwa, realnego PKB na mieszkańca. Na wskaźnik osiągnięć edukacyjnych społeczeństwa wpływają dwa wskaźniki: w 2/3 – miernik umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania, ważny dla porównywania krajów i obszarów słabiej rozwiniętych, a w 1/3 – miernik skolaryzacji brutto.
Przedstawiony wskaźnik HDI zasadniczo służy do mierzenia poziomu
rozwoju społecznego i w mniejszym stopniu – rozwoju społeczno-gospodarczego danego państwa czy kraju, w relacji do innych państw czy krajów
w ujęciach statycznym i dynamicznym. Jednocześnie wskaźnik HDI przy
wykorzystywaniu odpowiednich danych może być stosowany do określania
poziomu rozwoju społecznego i społeczno-gospodarczego w regionach i podregionach oraz do porównań międzyregionalnych i wewnątrzregionalnych.

Koncepcje szacowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych…

87

Wykorzystując zmodyfikowaną koncepcję wskaźnika rozwoju społecznego i dostępne dane, można podjąć się obliczenia wskaźnika rozwoju społecznego lokalnych jst i ewentualnego stworzenia na jego podstawie rankingu
rozwoju polskich lokalnych jst. Można przyjąć, że wskaźnik rozwoju społecznego lokalnych jst (WRSLJST) jest średnią trzech podwskaźników (wskaźników): przeciętnego trwania życia, skolaryzacji netto (studenci) oraz przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego. Na wskaźnik przeciętnego
trwania życia wpływają dwa wskaźniki: w 1/2 – wskaźnik przeciętnego trwania życia kobiet, a w 1/2 – wskaźnik przeciętnego trwania życia mężczyzn.
Im wartość wskaźnika WRSLJST jest bliższa 1, tym dana jst charakteryzuje
się lepszymi wartościami dobranych zmiennych.
2.4. Wskaźnik ubóstwa społecznego lokalnych jst
Ważnym uzupełnieniem wskaźnika HDI w Raporcie o rozwoju społecznym ONZ jest wskaźnik ubóstwa społecznego HPI (ang. Human Poverty
Index), inaczej wskaźnik ubóstwa ludzkiego. Opierając się na tym wskaźniku, można zaproponować koncepcję wskaźnika ubóstwa społecznego lokalnych jst (WULLJST). Wskaźnik HPI określa poziom ubóstwa ludności przy
uwzględnieniu różnych aspektów życia społecznego. Przedstawiany jest przez
ONZ w dwóch wersjach, odrębnie dla:
– krajów rozwijających się (HPI-1),
– krajów uprzemysłowionych, krajów OECD oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej (HPI-2).
Przy obliczaniu tego wskaźnika w wersji HPI-2 dla krajów najbardziej rozwiniętych, w tym dla Polski, korzysta się z następujących mierników, którymi są:
– w obszarze stanu zdrowia i trwania życia odsetek osób, które nie dożywają wieku 60 lat,
– w obszarze osiągnięć edukacyjnych odsetek osób będących analfabetami,
w znaczeniu analfabetyzmu funkcjonalnego definiowanego przez OECD
jako brak umiejętności czytania i komunikowania się,
– w obszarze deprywacji standardu życia i marginalizacji odsetek osób
żyjących poniżej dochodowej linii ubóstwa, wyznaczanej na poziomie
50% mediany dochodów osobistych do dyspozycji,
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–

w obszarze deprywacji uczestniczenia w rozwoju społecznym stopa bezrobocia długookresowego (dotycząca niepracujących 12 miesięcy lub
dłużej).
Wskaźnik HPI można obliczyć według formuły:
1
⎡1 á
á
á
á ⎤á
HPI = ⎢ ( P1 + P2 + P3 + P4 ) ⎥
⎣4
⎦

gdzie:
P1, P2, P3, P4 – wartości poszczególnych zmiennych,
α = 3.
2.5. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju lokalnych jst
Przy szacowaniu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych
jst można również wykorzystywać wskaźniki zrównoważonego (trwałego)
rozwoju, zaproponowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Niektóre z tych wskaźników o społeczno-gospodarczym charakterze zaprezentowano w tabeli 2.
Tabela 2
Społeczno-gospodarcze wskaźniki zrównoważonego rozwoju
Obszar

Ubóstwo

Podobszar

Podstawowy wskaźnik

Ubóstwo
dochodowe

Procent populacji żyjący poniżej granicy ubóstwa

Nierówność
dochodowa

Stosunek średniego dochodu najbogatszej 20% części
społeczeństwa do średniego dochodu najbiedniejszej
20% części społeczeństwa
Procent populacji mający zapewnione właściwe odprowadzanie ścieków
Wskaźnik śmiertelności dzieci poniżej 5 lat
Oczekiwana długość życia
w chwili narodzin
Tempo wzrostu populacji
PKB na 1 mieszkańca
Udział inwestycji w produkcie

Kanalizacja
Zdrowie
Demografia

Śmiertelność

Populacja
Osiągnięcia
ekonomiczne
Rozwój
gospodarczy Równowaga finansów publicznych

Deficyt budżetowy
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Podobszar

Podstawowy wskaźnik

Zatrudnienie

Stopa zatrudnienia
Produktywność pracy i jednostkowe koszty pracy
Udział kobiet w zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym

Technologie informatyczne i telekomunikacyjne

Użytkownicy Internetu na 100 mieszkańców

Źródło: Indicators of Sustainab le Development: Guidelines and Methodologies,
United Nations 2007, s. 10–13.

3. ZASTOSOWANIE WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY
PORÓWNAWCZEJ DO BADANIA POZIOMU
ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
MIAST WOJEWÓDZKICH W POLSCE
Dokonując analizy poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast
wojewódzkich w Polsce, ustalono ranking poszczególnych jednostek oraz przeprowadzono analizę skupień, aby wyodrębnić grupy miast do siebie podobnych6.
Należy zauważyć, że rozwój społeczno-gospodarczy – stanowiący merytoryczny przedmiot analizy – jest pewną wielowymiarową charakterystyką,
której sposób mierzenia pozostaje niejednoznaczny, a ze względu na nieprecyzyjność tego typu terminów, najczęściej zakłada się daleko idącą zgodę
powszechną co do ich znaczenia. Na wyniki badań w głównej mierze wpływa
ostateczna lista zmiennych diagnostycznych oraz wybór miary odległości
i metody grupowania (przy grupowaniu) oraz formuły agregacji (przy porządkowaniu liniowym). W związku z istnieniem wielu formuł normalizacji zmiennych, sposobów określania wag, metod uśredniania wartości znormalizowanych, sposobów ustalania współrzędnych obiektu odniesienia i formuł obliczania odległości, w literaturze naukowej opisano wiele różnych syntetycz-

6
Por. wyniki badań przedstawione w pracy: R. Klóska, Wielowymiarowa analiza statystyczna rozwoju społeczno-gospodarczego Szczecina na tle innych miast wojewódzkich w Polsce, materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji Region 2008: Pozyskiwanie inwestorów a rozwój regionalny, Szczecin 2008.
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nych mierników rozwoju7. Należy zatem pamiętać, że różne formuły agregacji mogą dawać różne końcowe wyniki nawet w odniesieniu do kryterium
ogólnego reprezentowanego przez tę samą listę zmiennych diagnostycznych.
Ostateczna lista zmiennych uwzględnionych w badaniu ma jednak decydujące znaczenie przy klasyfikacji obiektów, a więc powinna być przedyskutowana w gronie ekspertów i uznana za najlepiej reprezentującą analizowane
zagadnienie.
Z uwagi na przesłanki merytoryczne oraz dostępność danych statystycznych jako zmienne determinujące rozwój społeczno-gospodarczy, uwzględniono – przedyskutowane w gronie ekspertów – następujące cechy statystyczne:
X1 – przyrost naturalny na 1000 osób,
X2 – samochody osobowe na 1000 osób,
X3 – zgony na 1000 osób,
X4 – saldo migracji na 1000 osób,
X5 – pracujący ogółem na 1000 osób,
X6 – pracujący ogółem w usługach rynkowych na 1000 osób,
X7 – stopa bezrobocia rejestrowanego w %,
X8 – przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w zł,
X9 – mieszkania oddane do użytkowania ogółem na 1000 osób,
X10 – liczba korzystających z noclegów na 1000 osób,
X11 – przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1000 osób,
X12 – wskaźnik wykrywalności przestępstw w %,
X13 – liczba wypadków drogowych na 1000 osób,
X14 – liczba kolizji na 1000 osób,
X15 – liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 osób,

D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006; A. Młodak, Analiza statystyczna w statystyce regionalnej, Centrum
Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006; M. Kolenda, Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006; T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody taksonomii numerycznej
w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989; J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych,
PWN, Warszawa 1998.
7
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X16 – liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej
na 1000 osób,
X17 – liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 1000
osób,
X18 – nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w zł na 1000 osób,
X19 – wartość brutto środków trwałych w zł na 1000 osób,
X20 – liczba studentów ogółem na 1000 osób.
Celem wyeliminowania zmiennych quasi-stałych przyjęto krytyczną
wartość klasycznego współczynnika zmienności na poziomie V* = 0,10,
przy czym wszystkie proponowane zmienne diagnostyczne okazały się mieć
wystarczający stopień zmienności.
Uwzględnienie w analizie dużej liczby odpowiednio dobranych cech,
opisujących badane obiekty w przestrzeni, skłania do stosowania na szeroką
skalę metod wielowymiarowej analizy statystycznej8. Ustalając ranking miast
wojewódzkich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego reprezentowany przez zaproponowane w badaniu zmienne, wykorzystano, wchodzący w skład metod porządkowania liniowego, względny współczynnik rozwoju9, czyli miarę agregatową stanowiącą średnią arytmetyczną
ze zmiennych diagnostycznych sprowadzonych do porównywalności poprzez
unitaryzację10, wyrażoną wzorem:

Wi =

100 m
∑ α j ⋅ xij
m j =1

gdzie:
Wi – względny współczynnik rozwoju,
m – liczba cech statystycznych branych pod uwagę w badaniu,
αj – waga j-tej zmiennej,
xij – znormalizowane metodą unitaryzacji wartości cech statystycznych branych pod uwagę w badaniu, przy czym algorytm unitaryzacji jest następujący:
A. Malina, Analiza czynnikowa jako metoda klasyfikacji regionów Polski, „Przegląd Statystyczny” 2006, nr 1.
9
A. Sokołowski, Analizy wielowymiarowe, materiały kursowe StatSoft Polska, Kraków
2005.
10
Unitaryzacja, standaryzacja i rangowanie to trzy najczęściej dziś stosowane metody normalizacji zmiennych.
8
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dla stymulant:
xij' =

i

xij − min { xij }

dla destymulant:
xij' =

max { xij } − min { xij }

max { xij } − xij

max { xij } − min { xij }

Względny współczynnik rozwoju Wi przyjmuje wartości z przedziału
od 0 do 100, przy czym im wyższa wartość tego miernika, tym wyższe miejsce
analizowanego obiektu (tu: miasta) w rankingu. Identyfikując charakter każdej z dwudziestu zaproponowanych w badaniu zmiennych ze względu na ich
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy, przyjęto, że zgony na 1000 osób (X3),
stopa bezrobocia rejestrowanego w % (X7), przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1000 osób (X11), liczba
wypadków drogowych na 1000 osób (X13), liczba kolizji na 1000 osób (X14)
oraz liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 1000 osób
(X17) to destymulanty, a pozostałe cechy to stymulanty.
Analizując prezentowane w tabeli 3 wartości względnego współczynnika
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Wi, otrzymane w wyniku nieważonych średnich wartości znormalizowanych zmiennych X1, X2,..., X20 pomnożonych przez 100, można zauważyć, że wartości zastosowanego miernika Wi
w analizowanym okresie są w niewielkim stopniu zróżnicowane, a typowe
miasto wojewódzkie miało względny współczynnik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Wi w przybliżonych granicach od 30 do 55.
Tabela 3
Ranking miast wojewódzkich na podstawie wartości względnego wskaźnika
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
miasto

miejsce w rankingu

wartość Wi

Warszawa
Kraków
Poznań
Olsztyn
Rzeszów
Gdańsk
Katowice
Zielona Góra
Wrocław

1
2
3
4
5
6
7
8
9

75
54
53
52
47
47
47
46
46
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miasto

miejsce w rankingu

wartość Wi

Opole
Gorzów Wlk.
Szczecin
Toruń
Lublin
Białystok
Kielce
Bydgoszcz
Łódź

10
11
12
13
14
15
16
17
18

41
39
38
38
33
32
31
30
18
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Źródło: obliczenia i opracowanie własne.
Tabela 4
Wybrane wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji

Źródło: obliczenia i opracowanie własne.

Podejmując próbę weryfikacji uzyskanych wyników, zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji. W celu sprawdzenia hipotezy zerowej
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o całkowitym braku oddziaływania czynnika klasyﬁkacyjnego (wpływu każdej ze zmiennych diagnostycznych) na rezultaty grupowania, wykorzystano
test istotności F oparty na rozkładzie Fishera-Snedecora. Decyzją optymalną
jest zatem odrzucenie hipotezy zerowej na zadeklarowanym poziomie istotności α, przy czym w badaniu z góry przyjęto α=0,1.
Cechami istotnie różnicującymi grupy miast wojewódzkich ze względu
na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego okazało się czternaście z proponowanych dwudziestu zmiennych (zob. tabela 4).
Jedynie saldo migracji na 1000 osób (X4), przestępstwa stwierdzone
w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1000 osób
(X11), liczba wypadków drogowych na 1000 osób (X13), liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 1000 osób (X16), liczba
wyrejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 1000 osób (X17) oraz
liczba studentów ogółem na 1000 osób (X20) okazały się nieistotne statystycznie. Tym samym pozostałe zmienne uwzględnione w badaniu w sposób istotny
statystycznie wpłynęły na pogrupowanie miast wojewódzkich w skupienia
o podobnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Ostateczne wyniki
grupowania przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Wyniki grupowania
Źródło: obliczenia i opracowanie własne.

–

Analizując przedstawiony dendrogram, wyróżniono następujące grupy:
grupa I – Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków,
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–

grupa II – Białystok, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Zielona Góra, Opole,
Gorzów Wlk., Kielce, Olsztyn, Rzeszów,
– grupa III – Szczecin, Łódź.
Z zaprezentowanych rozważań wynika, że miasta wojewódzkie w Polsce
mogą być podzielone na grupy odznaczające się podobnym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego.
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CONCEPTS OF EVALUATING THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT LEVEL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS
Summary
From the viewpoint of social and economic life and economic sciences it is
important to determine the level of social and economic development and activity.
In the area of these issues particular attention is paid to problems related to the macroeconomic scale of national economy. Currently the local scale also deserves more
attention than it did in the past. It is worth taking into consideration the concept of
sustainable development. A widely-used and accepted international definition of sustainable development is: “development which meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs”.
The purpose of the article is to present a concept of evaluating the social and
economic development level of local self-government units. The first part concerns
general problems of local social and economic development with particular consideration of its theoretical aspects and factors. The second part presents selected indexes
of social and economic development in relation to local government units. The third
part contains the author’s concept of applying multidimensional statistic analysis of
the social and economic development level of Polish voivodeship capitals, including
their ranking based on the relative value of social and economic development index.
Translated by authors
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POMOC JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W POZYSKIWANIU ŹRÓDEŁ ROZWOJU
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wstęp
Mniejsze podmioty gospodarcze przyczyniają się niewątpliwie do dobrobytu w wielu regionach kraju. W Polsce, gdzie sektor prywatny jest jeszcze mało rozwinięty, znaczenie drobnej przedsiębiorczości jest duże. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w wielu krajach uważany jest za jeden z kluczowych czynników długofalowego wzrostu gospodarczego. MSP uważane są za lokomotywy tworzenia nowych miejsc pracy, często są źródłem nowych technologii, idei, a co za tym idzie, również innowacji.
Wspieranie drobnej przedsiębiorczości ze strony władz centralnych
i samorządów lokalnych ma na celu wyrównanie warunków konkurencji między małymi i dużymi przedsiębiorstwami. Dla małych i średnich przedsiębiorstw warunki te są gorsze i wynikają z wielu istotnych różnic strukturalnych.
Działania na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw powinny
być jednym z priorytetów dla jednostek samorządowych. Najważniejsze,
co władze mogą zrobić dla wsparcia przedsiębiorczości, to stworzenie korzystnych warunków rozwoju małych i średnich firm, zlokalizowanych na ich
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terenie. Tak określone zadanie sprowadza się do konsekwentnego podejścia
strategicznego, opartego na wszechstronnej diagnozie sytuacji mniejszych jednostek gospodarczych, a przede wszystkim opracowaniu lokalnego programu
rozwoju tego sektora1.
1. Działania jednostek samorządowych względem małych i średnich
przedsiębiorstw województwa lubelskiego
Województwo lubelskie wśród innych województw zaliczane jest do jednych z najbiedniejszych regionów. Do głównych celów jednostek samorządu
terytorialnego (jst) zalicza się radykalne zmiany tego niekorzystnego wizerunku i tym samym przybliżenie Lubelszczyzny do stabilnych regionów Polski. Osiągnięcie tego celu jest możliwe przy rozsądnej polityce rozwojowej,
wykorzystującej posiadane atuty regionu oraz wsparcie unijnych funduszy,
przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Polski Wschodniej2.
Niektórzy przedsiębiorcy oczekują od władz i administracji samorządowej również pomocy w zgromadzeniu funduszy i środków kapitałowych
na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności. Powszechnie podkreśla się brak
możliwości uzyskania kredytów przez małe firmy, banki wymagają bowiem
wysokich zabezpieczeń majątkowych i wysokiego dochodu.
Ważną formą pomocy publicznej przedsiębiorcom ze strony samorządów
lokalnych i gospodarczych jest doradztwo. Może to być:
– dostarczanie informacji: prawnej, ekonomicznej, w zakresie kształcenia
zawodowego,
– pomoc w nawiązywaniu kontaktów, współpracy gospodarczej, w tworzeniu związków i powiązań kooperacyjnych w produkcji i sprzedaży,
– doradztwo i pomoc w podejmowaniu działalności, stosowaniu nowych
technologii, ochronie środowiska, handlu zagranicznym.
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości, współdziałając z jst,
powołana została na mocy uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego
1
K. Krajewski, Kierunki działań lokalnych władz samorządowych wobec sektora małych
i średnich przedsiębiorstw, www.medianet.pl/~multikra/kierunki.htm.
2
www.lubelskie.pl/index.php? pid=951.
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do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia, związanej z realizacją Osi Priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013. I Oś Priorytetowa „Przedsiębiorczość i innowacje” skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które realizują swoje inwestycje na terenie województwa lubelskiego.
II Oś Priorytetowa „Infrastruktura ekonomiczna” adresowana jest do instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych, jednostek naukowych oraz jst, a także
przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przy realizacji
zadań Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego, wojewodą, zarządami funduszy celowych oraz
innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką wspierania przedsiębiorstw województwa lubelskiego3.
Ostatnie lata pokazały, że województwo lubelskie potrafi wykorzystywać pomoc Unii Europejskiej. Zagospodarowano niemal całą pulę – 99,8%
środków ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, plasując się pod tym względem wśród najlepszych regionów w kraju (średnia w Polsce wyniosła 94%).
Obecnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007–2013, zagospodarowano dużo większe środki – 1 mld
156 mln euro, a z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej –
508,57 mln euro.
Regionalny Program Operacyjny ma na celu wsparcie dużych inwestycji publicznych, szczególnie z zakresu infrastruktury drogowej i transportu,
na które zaplanowano 260 mln euro (22,5% środków RPO). Znaczące inwestycje, zmierzające do podniesienia standardów życia i konkurencyjności regionu
występują też w zakresie ochrony środowiska i wytwarzania czystej energii,
na które przewidziano 156 mln euro (13,5%). Jednak osiągnięcie i utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w regionie Lubelszczyzny zależeć będzie nie tylko od poprawy infrastruktury, ale przede wszystkim od kondycji przedsiębiorstw i możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Nic więc
dziwnego, że na rozwój przedsiębiorczości i innowacje posiadamy w Regionalnym Programie Operacyjnym najwięcej środków – 317,9 mln euro (27,5%).

3

http://ksu.parp.gov.pl/pl/wzum/w_lubel .
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Województwo lubelskie zajmuje nadal niską pozycję na tle innych regionów pod względem podstawowych wskaźników obrazujących rozwój przedsiębiorczości.W województwie w 2007 r. na 1000 mieszkańców przypadały
około 72 zarejestrowane firmy, co dało regionowi, podobnie jak w roku 2006,
dopiero 15. miejsce w rankingu województw. Lubelszczyzna wyprzedziła
do tej pory tylko województwo podkarpackie. W przypadku nowo powstałych
firm na 1000 mieszkańców województwo zajęło 12. miejsce, nieco lepiej niż
w roku poprzednim. W przypadku zlikwidowanych przedsiębiorstw region
zajął 4. lokatę. Pod względem liczby firm z kapitałem zagranicznym Lubelszczyzna kształtuje się na niskiej 13. pozycji4.
Tabela 1
MSP zarejestrowane w REGON w stosunku do liczby mieszkańców
Województwo lubelskie

Liczba firm na 1000 mieszkańców

Miejsce w Polsce

MSP ogółem

72,13

15.

MSP nowo powstałe

6,36

12.

MSP zlikwidowane

5,67

4.

MSP z kapitałem zagranicznym

0,50

13.

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach
2007–2008, s. 161.

Pomoc samorządów w zakładaniu firm – zwłaszcza małych i średnich
przedsiębiorstw – możliwa jest dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej.
Strategia rozwoju województwa lubelskiego zawiera liczne bezpośrednie
i pośrednie odniesienia do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. To właśnie one stanowią najważniejszą część wspierania regionalnej przedsiębiorczości5. Istotną rolę w ułatwianiu podejmowania działalności gospodarczej pełnią również instytucje publiczne. W Urzędzie Miasta oraz w Urzędzie Marszałkowskim utworzone zostały specjalne komórki odpowiedzialne za wspieranie inwestorów.
4
A. Żołnierski, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach
2007–2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
5
K. Głębocki (red.), Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na planowanie rozwoju województw, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005,
s. 64–65.
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2. Fundusze unijne jako nowa forma wsparcia ze strony samorządu
lokalnego
Polityka samorządów terytorialnych wobec małych i średnich przedsiębiorstw uwzględnia wspieranie uczestnictwa w programach Unii Europejskiej.
Pomoc w tym zakresie polega na promowaniu szerszego udziału małych jednostek gospodarczych w programach unijnych w zakresie współpracy handlowej, informacyjnej i naukowej.
W celu zniesienia barier napotykanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku, a także poprawy ich efektywności działania zarówno na szczeblu Unii, jak i poszczególnych krajów, wprowadzono wiele programów wspierających ich działalność. Programy te obejmują nie tylko pomoc przy tworzeniu przedsiębiorstw, ale także zaplecze naukowe: wspieranie badań nad wprowadzanymi innowacjami, technologiami oraz szkolenie młodej kadry.
Programy i instrumenty finansowe wspierające MSP mogą mieć charakter pomocy pośredniej lub bezpośredniej. Ich głównym celem jest poprawa
dostępu małych jednostek gospodarczych do źródeł finansowania. Jednym
z instrumentów wspierających rozwój drobnej przedsiębiorczości są fundusze strukturalne Unii (Structural Funds)6.
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–2020 jest
podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd województwa polityki regionalnej. Jest dokumentem strategicznym o charakterze długofalowym,
wyznaczającym cele i kierunki rozwoju do roku 2020. Aby realizacja zamierzonej strategii była możliwa, ustanowiono Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007–2013.
Głównym jego celem jest „podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny
prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia
z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu”7. Na realizację
głównego celu składa się również osiągnięcie następujących celów cząstkowych:
1) Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz stymulowanie innowacyjności.
6
E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk, Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, s. 25–26.
7
Wytyczne dla wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, Lubelska Agencja Wspierania
Przedsiębiorczości, Lublin 2009.
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2) Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem
zasady zrównoważonego rozwoju.
3) Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca zamieszkania,
pracy i wypoczynku.
Osiągnięcie pierwszego celu szczegółowego polegać będzie m.in.
na wdrożeniu I Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość i innowacje”, która przyczyni się do podniesienia konkurencyjności w regionie w powiązaniu z II Osią
Priorytetową „Infrastruktura ekonomiczna”.
Działań w ramach wspierania lubelskiej przedsiębiorczości i innowacji jest dużo. Jednak nie każdy młody przedsiębiorca ma świadomość, że istnieje możliwość wsparcia z Unii Europejskiej. Ciekawym zjawiskiem, które
jednocześnie zasługuje na pochwałę, jest fakt, że największą uwagę zwrócono na pomoc małym i średnim przedsiębiorcom Lubelszczyzny. To właśnie
do nich skierowane są działania 1.1–1.3 na łączną kwotę minimalnego wsparcia 130 000 zł, a maksymalnie 3 500 000 zł. Szczegółowe kwoty udzielanego
wsparcia w ramach poszczególnych działań przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2
Kwota udzielanych dotacji w ramach I Osi Priorytetowej
Kwota wsparcia
Działanie

Wartość projektu

Udział środków UE
Małe
przedsiębiorstwa

Średnie
przedsiębiorstwa

Min.

Max.

Min.

Max.

1.1.

15 000

500 000

21 500

8 000 000

70%

1.2

30 000

1 000 000

42 500

8 000 000

70%

1.3

85 000

2 000 000

143 000

8 000 000

70%

60%

1.4

143 000

38 000 000

143 000

88 000 000

65%

55%

1.5

71 000

2 000 000

143 000

8 000 000

70%

60%

1.6

28 000

280 000

40 000

400 000

70%

1.7

10 000

250 000

20 000

500 000

50%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Poradnik Beneficjenta. Twój pomysł,
europejskie pieniądze. I i II Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, Lubelska Agencja
Wspierania Przedsiębiorczości, Lublin 2009, s. 24–36.
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W ubiegłym okresie sprawozdawczym dokonano płatności na rzecz
beneficjentów na kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 22 517 679,11 zł, co stanowiło 32,71% przewidzianej prognozy
na I półrocze 2009 r. Zrealizowano:
– 64,82% prognozy dla Osi Priorytetowej I,
– 1,98% prognozy dla Osi Priorytetowej II,
Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansowa
jest również zaangażowana we wdrażanie funduszy strukturalnych na terenie województwa lubelskiego. Odpowiada za administrowanie instrumentami wsparcia przedsiębiorczości w ramach programów regionalnych (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR) i krajowych (Sektorowe Programy Operacyjne – SPO).
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego powierzył Fundacji
wdrażanie ZPORR, którego celem jest:
– przeciwdziałanie bezrobociu poprzez stymulowanie powstawania
nowych mikroprzedsiębiorstw – „Promocja przedsiębiorczości”,
– ułatwianie dostępu do specjalistycznego doradztwa i zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw – „Mikroprzedsiębiorstwa”.
Zainteresowanie działaniem „Mikroprzedsiębiorstw” było tak duże, że 9
miesięcy przed terminem zakończenia przyjmowania wniosków udało się
„zamknąć” program, a kwota dofinansowania złożonych przez przedsiębiorców
wniosków przekroczyła dwukrotnie środki przeznaczone na dotacje w latach
2004–2006, które dla wspomnianego działania wynosiły ok. 31 mln zł8.
Podsumowanie
Integracja z Unią Europejską postawiła polskich przedsiębiorców przed
nowymi wyzwaniami. Mają oni do dyspozycji nowe instrumenty, których
celem jest wspieranie drobnej przedsiębiorczości. Celem artykułu było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy, a jeśli tak, to w jakiej formie jst mogą
podejmować i finansować działania mające na celu wspieranie małej przedsiębiorczości?
8

www.lfr.lublin.pl.
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Jst dysponują dostatecznie szerokim zestawem instrumentów umożliwiającym prowadzenie aktywnych działań na rzecz wspierania małych i średnich
przedsiębiorstw. Ważnym nurtem działań pośrednich na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej powinno być upowszechnianie wiedzy o metodologii
formułowania średnio- i długoterminowych programów rozwoju oraz o korzyściach płynących z posługiwania się takim planem. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ważnym zadaniem instytucji wspierających mniejszych przedsiębiorców pozostaje pomoc w przełamywaniu przeszkód ograniczających nadal
współpracę jst z podmiotami gospodarczymi.
Władze lokalne mają do dyspozycji wiele możliwości wspierania małych
przedsiębiorców. Tym samym przyczyniają się do rozwoju sektora MSP
na danym terenie. Nie należy jednak pomijać samych przedsiębiorców. Działań w ramach wspierania lubelskiej przedsiębiorczości jest dużo. Jednak nie
każdy młody przedsiębiorca ma świadomość, że istnieje możliwość wsparcia z Unii Europejskiej. Województwo lubelskie posiada bardzo duże możliwości w zakresie wykorzystania programów unijnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw i przeznaczonych dla niego. Środki
dostępne z funduszy unijnych są coraz częściej i chętniej wykorzystywane
przez małe jednostki gospodarcze.
Dalszy postęp w rozwoju przedsiębiorczości wymaga nie tylko zewnętrznego wsparcia finansowego, ale nade wszystko intensywnego budowania
struktur wspierających rozwój lokalny, w tym potrzebnych instytucji szczebla gminnego i powiatowego, nadal zbyt słabych i zbyt rzadko występujących.
Literatura
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HELPING THE LOCAL GOVERNMENT IN THE REGION OF LUBLIN
IN OBTAINING SOURCES OF DEVELOPMENT
OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Summary
Membership in the European Union has placed Polish entrepreneurs with new
challenges. Enterprises operating in an increasingly changing market, using different
sources of foreign financing. They are new instruments that can support their activities.
The purpose of the article was to answer the question: Is the local government
units shall take measures to support small business? Help in this regard is to promote
greater participation of small business in the European Union programs in the field of
trade cooperation, and scientific information. In particular, the European Union funds
have been set and local government units of Lublin province aimed at extracting them.
Translated by Karolina Gałązka
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EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY
TERYTORIALNEJ JAKO FORMA WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ

Wstęp
Jednym z podstawowych zadań polityki spójności Unii Europejskiej jest
zlikwidowanie zapóźnienia w rozwoju społecznym i gospodarczym terenów
przygranicznych. Dotyczy to zarówno terenów położonych przy granicach
administracyjnych krajów członkowskich, jak i przy granicach zewnętrznych
Unii. Problematyka ta jest od dawna przedmiotem programowania funduszy
europejskich, np. INTERREG. Tworzono również podstawy organizacyjne,
jak np. EUROREGIONY. W 2006 r. stworzono podstawy prawne do tworzenia nowych instytucji – Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.
Artykuł przedstawia podstawowe założenia organizacyjne i finansowe EUWT,
dotychczasowe doświadczenia w ich tworzeniu i funkcjonowaniu oraz próbę
określenia jego wad i zalet jako formy współpracy transgranicznej.
1. Pojęcie współpracy transgranicznej
Określenie „współpraca transgraniczna” oznacza wspólne przedsięwzięcia jednostek samorządowych różnych państw sąsiadujących ze sobą. Cechami
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wyróżniającymi tę formę współpracy zewnętrznej są: lokalny lub regionalny
poziom współpracy, sąsiedzkość kontaktów (przyległość obszarów). W myśl
Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, za „współpracę transgraniczną” przyjmuje
się każde wspólnie podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi
dwóch i większej liczby państw, jak również zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji takich zamierzeń. Współpraca transgraniczna ograniczona jest ramami właściwości wspólnot i władz terytorialnych, w sposób określony przez prawo wewnętrzne1.
Celem współpracy transgranicznej jest rozwiązywanie specyficznych
problemów regionów przygranicznych, które – z małymi wyjątkami – należą
do najbardziej upośledzonych ze względu na swoje usytuowanie w obszarze
przygranicznym. Wiążą się z tym bowiem takie negatywne konsekwencje, jak:
– usytuowanie na peryferiach państwa oraz odizolowane od centrów decyzyjnych i działalności gospodarczej,
– oddzielenie ośrodków handlowych w tych regionach od naturalnego zaplecza, co powoduje zniekształcenie warunków wymiany i dostarczania usług,
– słabiej rozbudowana infrastruktura z uwagi na położenie na krańcach
linii transportowych i komunikacyjnych (ten problem jest najbardziej
widoczny w regionach usytuowanych zarówno na zewnętrznych, jak
i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej),
– mniej bogactw naturalnych, usług społecznych oraz słabiej rozwinięte
usługi dla przedsiębiorstw,
– odmienne systemy prawne, administracyjne, opieki społecznej oraz często różne od sąsiadów po drugiej stronie granicy tradycje językowe i kulturowe, utrudniające komunikowanie i współpracę2. Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi przewiduje dwie grupy prawnych form współpracy
transgranicznej: formy prawnie niewiążące oraz formy prawnie wiążące.
1
Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r. (obowiązuje w Polsce
od 10 marca 1993 r.), DzU 1993, nr 61, poz. 287, art. 2 ust. 1.
2
I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 298–299.
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Do form współpracy prawnie niewiążących zalicza się te przypadki
współdziałania, w których relacje zewnętrzne, stosunek łączący strony należące do co najmniej dwóch państw, przynależących do odrębnych porządków prawnych, oparto na porozumieniach typu gentelmen’s agreement. Zobowiązania wynikające z tak zawartych porozumień nie podlegają realizacji
na drodze prawnej, a ich niedotrzymanie nie powoduje skutków prawnych
i nie może być dochodzone na drodze prawnej. Dla wyodrębnienia stosunków
prawnie niewiążących nie jest istotne czy strony-podmioty współpracy należące do tego samego państwa organizują się w układzie krajowym na podstawie form prawnie wiążących (np. powołują stowarzyszenie). W załączniku
do Konwencji zawarte są dwie zasadnicze formy współpracy transgranicznej
o prawnie niewiążącym charakterze: grupy do spraw uzgodnień transgranicznych oraz grupy do spraw koordynacji.
Do form współpracy transgranicznej prawnie wiążących zalicza się
formy prywatnoprawne (np. umowy prywatnoprawne o zagwarantowaniu
dostaw i świadczeń między władzami lokalnymi na obszarach przygranicznych, stowarzyszenia prawa prywatnego, konsorcja, Europejskie Ugrupowanie Interesu Gospodarczego) oraz formy publicznoprawne (np. umowy prawa
publicznego, transgraniczny organ publiczny i inne).
Ponieważ wymienione wyżej formy współpracy transgranicznej napotykały na istotne trudności podczas realizacji zadań, a także w trakcie zarządzania działaniami w ramach różnych praw i procedur w poszczególnych krajach,
konieczne stało się ustanowienie na poziomie wspólnotowym UE nowego instrumentu współpracy – Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
2. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) –
organizacja i finansowanie
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej zostało ustanowione
przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w 2006 roku3. Przepisy
uzupełniające zostały przyjęte w Polsce w 2008 r.4
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), DzUUE 2006, nr L 210.
4
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej,
DzU 2008, nr 218, poz. 1390.
3
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EUWT posiada osobowość prawną, posiadając zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w każdym z państw członkowskich EUWT o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa krajowego. EUWT może w szczególności nabywać i zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz zatrudniać pracowników i występować jako strona w postępowaniu sądowym.
EUWT tworzone jest w celu ułatwiania i upowszechniania współpracy
transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej między jej członkami
wyłącznie dla wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej.
EUWT tworzone jest przez przynajmniej dwa państwa członkowskie
UE. Do EUWT mogą również należeć członkowie z państw spoza UE, jeżeli
pozwala na to ustawodawstwo danego państwa lub umowy między państwami
członkowskimi UE a tym państwem. Członkami EUWT mogą być podmioty
należące do jednej lub kilku następujących kategorii: państwa członkowskie,
władze regionalne, władze lokalne, podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (tj. podmioty ustanowione
w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają
charakteru przemysłowego ani handlowego; posiadające osobowość prawną;
finansowane w przeważającej części przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego (jst) lub inne podmioty prawa publicznego – albo takie, w których
zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów, albo takie, w których
ponad połowa członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, jst lub inne podmioty prawa publicznego5). Członkami EUWT mogą być również stowarzyszenia składające się
z podmiotów należących do jednej lub wielu wymienionych wyżej kategorii.
EUWT wykonuje powierzone mu przez członków zadania, które są ograniczone do ułatwiania i upowszechniania współpracy terytorialnej w celu
wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej. Zadania EUWT muszą mieścić się w zakresie kompetencji każdego z jego członków. Zadania te są ograniczone przede wszystkim do realizacji programów i projektów współpracy
5
S. Dołzbłacz, A. Raczyk, Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 202–203.
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terytorialnej współfinansowanej przez UE za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności. EUWT może również podejmować inne działania określone
w innym rozporządzeniu WE6, przede wszystkim: rozwijanie transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego,
a przede wszystkim: wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju
MŚP, turystyki, kultury oraz handlu transgranicznego; wspieranie i dążenie
do poprawy wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych, wspólnego zarządzania nimi, jak również zapobiegania zagrożeniom naturalnym
i technologicznym; wspieranie powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi; zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospodarowania odpadów;
rozwój współpracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystania infrastruktur,
w szczególności, takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja;
integracja transgraniczna rynków pracy7.
Zadania przekazane EUWT przez jego członków nie mogą dotyczyć
wykonywania uprawnień na mocy prawa publicznego lub obowiązków, których celem jest ochrona ogólnych interesów państwa lub ochrona ogólnych
interesów innych organów publicznych, takich jak uprawnienia policyjne
i regulacyjne, wymiar sprawiedliwości i polityka zagraniczna.
Członkowie EUWT mogą upoważnić jednego spośród siebie do wykonywania zadań EUWT.
EUWT działa poprzez swoje organy. Rozporządzenie wymaga, aby
EUWT posiadało minimum dwa organy: zgromadzenie – składające się
z przedstawicieli członków, oraz dyrektor – reprezentujący EUWT i działający w jego imieniu. Statut EUWT może przewidywać również inne organy
o wyraźnie określonych uprawnieniach.
Podstawą gospodarki finansowej EUWT jest roczny budżet przyjmowany
przez zgromadzenie. Źródła finansowania EUWT nie zostały wymienione
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1783/1999, DzUUE 2006, nr L 210, art. 6.
7
Ibidem, art. 6 ust. 1.
6
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enumeratywnie w rozporządzeniu, jednak analiza art. 7 poświęconego zadaniom pozwala wyodrębnić następujące źródła zasilania EUWT: środki pomocowe Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności) oraz środki
własne EUWT (środki UE są zawsze środkami dodanymi i wymagany jest
wkład własny, ponadto EUWT może również realizować zadania bez udziału
środków UE). Środki własne pochodzić będą przede wszystkim z wkładów
i wpłat członków. Możliwe jest również pozyskiwanie środków z prowadzenia odpłatnej działalności. EUWT, mając najszersze uprawnienia charakteryzujące osoby prawne, może pozyskiwać zasilanie zwrotne w postaci kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.
EUWT ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania niezależnie
od ich charakteru. Jeżeli aktywa EUWT nie wystarczą do pokrycia zobowiązań, to jego członkowie odpowiadają za te zobowiązania proporcjonalnie do wysokości swoich wkładów. Jednak ustawodawstwo krajowe może
wyłączyć możliwość nieograniczonej odpowiedzialności danego członka (taka
sytuacja występuje w przypadku polskich jst, państwowych i samorządowych
osób prawnych, które z mocy prawa nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania EUWT, których są członkami – art. 19 ust. 2 ustawy o europejskim
ugrupowaniu współpracy terytorialnej).
3. Zalety i wady EUWT jako formy współpracy transgranicznej
Zdaniem Komitetu Regionów, utworzenie EUWT niesie następujące
korzyści8:
– stanowi narzędzie umożliwiające podejmowanie i rozwiązywanie tradycyjnych problemów prawno-administracyjnych związanych z realizacją
programów i projektów transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnych;
– przyczynia się do większej stabilności i pewności inicjatyw współpracy,
dzięki tworzeniu grup posiadających osobowość prawną – zwłaszcza

8
Opinia Komitetu Regionów, Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej: nowy
impuls dla współpracy terytorialnej w Europie, DzUUE 2008, nr C 257, poz. 03.
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może stanowić szansę na stworzenie nowych ram prawnych dla rozwoju
euroregionów;
– może stanowić skuteczną platformę koordynacji i wdrażania polityki
europejskiej, krajowej i regionalnej w takich kluczowych obszarach, jak
infrastruktura, konkurencyjność przedsiębiorstw, badania i innowacje,
szkolenie, ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom, sieci energetyczne i transportowe, zdrowie, opieka społeczna, zrównoważony i policentryczny rozwój miast;
– upraszcza zarządzanie działaniami, planami i projektami współpracy;
– może podnieść poziom spójności i efektywności współpracy, co spowoduje bardziej racjonalne wykorzystanie funduszy i zapobiegnie ich rozproszeniu;
– przyczyni się do skuteczniejszej alokacji środków i zarządzania nimi;
– może poprzez nadanie wspólnotowego charakteru prawnego zróżnicowanym formom współpracy zapoczątkować proces horyzontalnej integracji
europejskiej, zgodnie z zasadami pomocniczości i zbliżenia obywateli;
– stwarza europejskim władzom lokalnym i regionalnym możliwość przyjęcia istotnej roli stymulującej opracowywanie i wdrażanie kierunków
polityki unijnej;
– otwiera drogę dla nowych form wieloszczeblowego sprawowania rządów
w ramach Unii Europejskiej.
Pomimo tych zalet, przyjęte rozwiązania prawne posiadają pewne ograniczenia. W raporcie GEPE (Grupa Europejskich Studiów Politycznych)
na temat EUWT ze stycznia 2007 r. podkreśla się, że „(…) efekt kumulacyjny
postanowień rozporządzenia w sprawie EUWT, ograniczający zdolność tego
ostatniego, prowadzi do zbyt restrykcyjnego rozwiązania; o ile nie zastosuje
się niezwykle elastycznej interpretacji, EUWT będzie posiadało bardzo ograniczoną zdolność działania”9.
Restrykcyjność tę można zaobserwować w kilku kluczowych obszarach.
Rozporządzenie przewiduje bardzo szeroki krąg potencjalnych członków EUWT (art. 3). Jednak zapis nakazujący, aby zadania EUWT mieściły się w zakresie kompetencji każdego z członków na mocy jego prawa
9
N. Levrata (red.), Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, www.cor.europa.
eu/migrated_data/CoR_EGTC_Study_PL.pdf.
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krajowego (art. 7 ust. 2) zdecydowanie ogranicza krąg podmiotów przystępujących do danego EUWT. Na przykład w Polsce kompetencje gmin, powiatów
i województw samorządowych wykluczają się wzajemnie, stąd trudno sobie
wyobrazić EUWT o szerokich kompetencjach z jednoczesnym udziałem tych
jst. Jeżeli ta forma współpracy ma być wykorzystywana, to należy spodziewać się tworzenia wielu EUWT grupujących podobne jednostki na danym
terenie transgranicznym. W strukturze euroregionu jst z danego kraju tworzą
jedno stowarzyszenie, w którym mogą również uczestniczyć inne podmioty
(także komercyjne i prywatne) jako członkowie wspierający. To rozwiązanie
zapewnia możliwość koordynacji działań. Założenia dotyczące EUWT prowadzą raczej do rozproszenia inicjatyw.
Wspomniany wymóg, aby zadania EUWT mieściły się w zakresie kompetencji każdego z członków, ogranicza również zakres zadań możliwych
do realizacji. Wachlarz tych zadań został szeroko zdefiniowany w rozporządzeniu, ale w praktyce decydują rozwiązania prawa krajowego. To członek
EUWT wyposażony przez prawo krajowe w najmniejsze kompetencje będzie
wyznaczał możliwości działania ugrupowania. W poszczególnych krajach UE
występują znacząco różniące się rozwiązania w zakresie wielkości, kompetencji i siły ekonomicznej jst. W strukturze euroregionów możliwe jest podejmowanie działań „niesymetrycznych”, tzn. jst wyposażone w większy zakres
uprawnień i możliwości finansowych mogą podejmować się zadań niedostępnych partnerom z krajów ościennych, a które służą rozwojowi całego regionu
transgranicznego. Rozwiązania przyjęte przy tworzeniu EUWT uniemożliwiają podejmowanie działań „niesymetrycznych”.
Osobny problem stanowi ekonomika EUWT. Przepisy UE przewidują
zasilanie EUWT ze środków pomocowych przeznaczonych na współpracę
terytorialną, jednak wyznacznikiem ich wykorzystania jest możliwość wygenerowania wkładu własnego. Na obszarach transgranicznych spotykamy
na ogół jst o niższych niż przeciętne możliwościach finansowych. Na niektórych terenach transgranicznych brak środków finansowych uniemożliwi
EUWT podejmowanie działań (mimo braku przeszkód prawnych) bez udziału
środków UE. Wspomniana asymetryczność sytuacji ekonomicznej samorządów z sąsiadujących krajów może stanowić problem w podejmowaniu działań przez EUWT. Trudno sobie wyobrazić, aby jst o niższych od przeciętnych
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w ich kraju dochodach, przeznaczały je za pośrednictwem EUWT na finansowanie przedsięwzięć na terenie ich partnerów z drugiej strony granicy.
Podsumowanie
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej stanowi nowy
instrument współpracy transgranicznej. Instrument ten będzie tym efektywniejszy, im sytuacja prawna i ekonomiczna współpracujących jst będzie zbliżona (podobne szerokie kompetencje; podobne duże możliwości ekonomiczne
i finansowe). Nie przypadkiem pierwsze EUWT powstało na pograniczu francusko-belgijskim jako „Eurometropolia Lille-Kortrijk-Tournai”. Tam, gdzie
zróżnicowanie systemów prawnych jest duże, a możliwości ekonomiczne
i finansowe współpracujących samorządów małe, EUWT będzie stanowić
wyłącznie marginalne uzupełnienie dotychczasowej współpracy w formie
euroregionów. Przy obecnych rozwiązaniach prawnych dotyczących tworzenia
i działania EUWT, ich rola będzie wzrastać w miarę ujednolicania się rozwiązań dotyczących samorządu terytorialnego w sąsiadujących ze sobą krajach.
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EUROPEAN GROUP OF TERRITORIAL COOPERATION AS A FORM OF
TRANSBORDER COOPERATION

Summary
One of the basic issues of the European Union’s uniformity policy is to eliminate
the backwardness in the social and economic development of the frontier areas. This issue refers to the areas situated near the administrative borders of the members countries
and external EU borders. These problems have, for a long time, influenced the European funds planning for ex. INTERREG. Moreover, the organisational foundation like
for ex. EUROREGIONY has been established. In 2006, legal basis for new institution
establishment were created – European Group of Territorial Cooperation. The article
presents basic organisational and financial principles for EGTC, previous experiences
connected with its formation and functioning, and what is more the author attempts
to assess the strengths and weaknesses of EGTC as a form of transborder cooperation.
Translated by Krzysztof Gałuszka
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ROLA I ZNACZENIE ANALIZY W PODEJMOWANIU DECYZJI
INWESTYCYJNYCH PRZEZ ORGANY SAMORZĄDOWE

Wprowadzenie
Sektor publiczny został powołany do realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej. Zadania te z reguły mają charakter niedochodowy, co powoduje, że są finansowane ze środków publicznych. W takich okolicznościach
istotną kwestią jest, aby wybór zadań przeznaczonych do realizacji (w szczególności inwestycyjnych) odbywał się racjonalnie i po przeprowadzeniu wieloaspektowej analizy. Chodzi przede wszystkim o kreowanie działań infrastrukturalnych, proinnowacyjnych w regionie, o budowanie gospodarki opartej
na wiedzy czy rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działania te mają bezpośredni związek z kreowaniem odpowiedniej polityki inwestycyjnej, a ona
z kolei uwarunkowana jest wielkością wydatków inwestycyjnych przekazywanych z budżetu.
Poziom wydatków danej jednostki, w tym wydatków inwestycyjnych,
szacowany jest na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków. Aby plan
ten był jak najbardziej precyzyjny, musi opierać się na wiarygodnych danych.
Mają one wymiar makroekonomiczny oraz, co jest bardziej istotne z punktu
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widzenia samorządu, pochodzą z informacji generowanych w danej jednostce.
W takim przypadku fundamentalnego znaczenia nabiera sposób dokonywania
analizy danych budżetowych i finansowych, na podstawie którego decydenci
mogą podejmować krótko-, jak i długookresowe decyzje.
Analiza powinna również dać odpowiedź na pytanie o wymierne efekty,
jakie przyniosą środki ulokowane w danym zadaniu. Czy alokacja taka jest
właściwa? Czy osiągnięty efekt jest maksymalny, czy można było za te same
środki osiągnąć większą korzyść? Czy wystarczy przeprowadzić tylko analizę finansową, czy również ekonomiczną analizę kosztów i korzyści? Zaprezentowane zagadnienia powinny być rozpatrywane zarówno na płaszczyźnie
makroekonomicznej, jak również w poszczególnych jednostkach samorządu
terytorialnego (jst).
W artykule przedstawione zostaną rola i znaczenie szeroko rozumianej
analizy, w kontekście możliwości inwestycyjnych jednostki, oraz podstawy
dla organów samorządowych do podejmowania decyzji w zakresie planowania i realizacji inwestycji, jak również zaciągania wieloletnich zobowiązań.
1. Istota i rola analiz w sektorze samorządowym
Przystępując do dokonywania analizy w jednostkach należących do sektora finansów publicznych, należy przede wszystkim postawić sobie podstawowe pytania: jaki ma być jej cel, kto ma być odbiorcą analiz, jakich informacji ma ona dostarczyć i na jakie pytania odpowiedzieć. Od tego bowiem
w głównej mierze zależy jej zakres oraz sposób przeprowadzania. Można
bowiem te same zjawiska przedstawić w różnorodny sposób i tym samym
osiągnąć inny cel, a co ważniejsze i budzące duży niepokój, mogą być podejmowane diametralnie różne decyzje. Te przesłanki powodują, że dużego znaczenia nabierają rzetelność, wiarygodność, umiejętność i fachowość osoby
dokonującej analizy. Naturalnym podmiotem specjalizującym się w przeprowadzaniu analiz powinno być środowisko naukowe. Jego rola, postrzegana
przez pryzmat obiektywizmu i profesjonalizmu, determinuje go do udziału
w tym obszarze działań. Właściwe (pod względem merytorycznym) decyzje
mogą bowiem zostać podjęte tylko na podstawie prawdziwych, obiektywnych danych.
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Analizy powinny być dokonywane nie tylko ex post, lecz również ex ante.
Tylko to umożliwi stymulowanie rozwoju i stwarzanie odpowiednich warunków stymulujących przedsiębiorczość. Posiadając określoną pulę pieniędzy,
pochodzącą np. z programów unijnych, należy rozdystrybuować ją z zachowaniem największej staranności. Wynika to, po pierwsze, z ograniczonego
charakteru środków finansowych, a po drugie, z określonych wymogów,
które muszą być spełnione przez beneficjentów, pod groźbą oddania środków. W takim przypadku analiza i ustalenie na jej podstawie zasad podziału
środków, wydaje się niezbędna i niezastąpiona. Po jej przeprowadzeniu może
bowiem okazać się, że pewne decyzje zostaną zmodyfikowane (np. o zwiększeniu/zmniejszeniu wysokości współudziału beneficjentów w programach
współfinansowanych z regionalnych programów operacyjnych) bądź decydenci w ogóle zrezygnują z pewnych przedsięwzięć (np. przesunięcie środków na inną kategorią interwencji).
Ponadto w sektorze samorządowym fundamentalne znaczenie powinno
mieć również to, że jednostki działające w nim powołane zostały do świadczenia dóbr i usług publicznych, które nie są oparte na maksymalizacji zysku,
tylko na maksymalizacji użyteczności publicznej. W takich przypadkach nie
wystarczy przeprowadzić tradycyjnej analizy, ponieważ gdy będzie brane pod
uwagę tylko kryterium ekonomiczne, okaże się, że żadne przedsięwzięcie nie
powinno być poczynione. W takich przypadkach znaczenia nabiera analiza kosztów i korzyści społecznych, na podstawie której podmioty publiczne realizują
zadania finansowo nieopłacalne, ale skutkujące wieloaspektowymi korzyściami
społecznymi. Jako przykład może posłużyć budowa drogi publicznej (gminnej,
powiatowej lub wojewódzkiej), która z punktu widzenia „czystej” analizy finansowej nie powinna być realizowana, jednakże jej budowa ma ogromne znaczenie społeczne. Może przyczynić się bowiem zarówno do poprawy bezpieczeństwa publicznego, jak i usprawnienia komunikacyjnego danej miejscowości.
Przez dokonywanie analizy należy również szukać odpowiedzi na pytanie, ile dana jednostka posiada wolnych środków, które może przeznaczyć
na inwestycje. Poza tym, jak powinna je wykorzystać i jakie efekty ma dzięki
tym środkom uzyskać. Istotne w tym zakresie jest uzyskanie odpowiedzi
na pytanie, jaki jest akceptowalny dla danej jednostki poziom długu i jak
z kolei wykorzystać go, aby osiągnąć, znany z sektora komercyjnego efekt
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„dźwigni finansowej”. Ustawodawca nałożył w tym zakresie obligatoryjne
normy (zgodnie ze starą, jak i nową ustawą o finansach publicznych), aczkolwiek jednostki powinny wyznaczyć sobie swój własny wewnętrzny poziom,
który będzie dla nich najlepszy i najbardziej bezpieczny. Bezwzględnie należy
zadłużać się, żeby przybliżyć w czasie korzyści z realizacji inwestycji publicznych i przyczynić się do rozwoju. Poza tym wczesna realizacja zadań inwestycyjnych może spowodować dodatni efekt w napływie inwestorów czy
turystów. To może z kolei spowodować wzrost dochodów własnych budżetu
z tytułu m.in. podatków i opłat lokalnych czy zwiększonego wpływu z tytułu
udziału w podatkach centralnych. Zaciągnięty dług i koszty związane z jego
obsługą nie tylko nie spowodują pogorszenia sytuacji finansowej jednostki,
ale przyczynią się do zwiększenia jej bazy dochodowo-majątkowej.
Analiza jest również konieczna do bieżącego zarządzania finansami
i podejmowania decyzji w tym zakresie. Trudno bowiem wyobrazić sobie ten
proces bez przeprowadzenia i dokonania dogłębnej analizy zjawisk finansowych. Ważne jest również, żeby analiza ta była dokonywana nie tylko w układzie statycznym, lecz również dynamicznym, ponieważ tyko wówczas można
zaobserwować pewne tendencje i zależności występujące między badanymi
zjawiskami. Aby dokonać analizy, niezbędna jest przejrzysta i efektywna
wymiana różnego rodzaju informacji, które dostarczą niezbędnych danych
finansowych, umożliwiających ocenę przebiegu alokacji i dystrybucji środków publicznych oraz ułatwią ich kontrolowanie pod względem kryterium
celu wydatkowania, terminowości, jak również zgodności kwot planowanych
z wykonanymi1. Niewątpliwie jest to również podstawa do podejmowania
decyzji, których skutki finansowe będą odczuwalne jeszcze przez wiele lat.
Bez analizy danych nie można podejmować wieloletnich zobowiązań, okazać się bowiem może, że kumulacja długu przekroczy ustawowe normy lub
wewnętrzne możliwości obsługi zadłużenia. W prowadzeniu polityki inwestycyjnej analiza danych finansowych wynikających z projekcji długu ma fundamentalne znaczenie. Jednakże dane do sporządzania realistycznej prognozy
muszą pochodzić zarówno z wielu jednostkowych sprawozdań jednostki, jak
również z założeń makroekonomicznych państwa.
1
M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Minicipium, Warszawa 2004, s. 65.
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Kompleksowa analiza sytuacji finansowej jst jako dane źródłowe wykorzystuje sprawozdawczość budżetową, która jest podstawowym materiałem
do badań, ocen i analiz wykorzystywanych w zarządzaniu jednostkami samorządowymi oraz w procesie podejmowania decyzji. Oprócz sprawozdawczości typowo budżetowej, na potrzeby analiz wykorzystywane są sprawozdania
zgodne z ustawą o rachunkowości2.
Od zebranego materiału analitycznego zależy bardzo często kierunek
prowadzonych działań. Niewłaściwie sporządzony materiał może spowodować nieodwracalne w skutkach konsekwencje. Te przesłanki sprawiają,
że ważny jest zarówno sposób doboru, jak również przygotowania informacji
wykorzystywanych do późniejszych analiz i podejmowania decyzji.
W odniesieniu do jst nie można zastosować tych samych metod i sposobów dokonywania analizy, które mają zastosowanie w przedsiębiorstwach,
ze względu na odmienną specyfikę jednostek samorządowych i ich charakter.
Powoduje to, że źródła danych służące do przeprowadzania analizy również
będą inne, aczkolwiek potrzebne grupy informacji można podzielić według
zbliżonych kryteriów. Najistotniejsze jest jednak to, aby analizy były wiarygodne. Wiadomo bowiem, że od przyjętych założeń i sposobu dokonywania analizy można otrzymać różnorodne interpretacje tych samych zdarzeń
i danych liczbowych.
2. Wykorzystanie danych wynikających z analizy do podejmowania
decyzji inwestycyjnych
Różnorodne decyzje są podejmowane na wszystkich szczeblach i w każdej jst. Są one odmienne, co do swojego charakteru i skutków, od decyzji
podejmowanych w sektorze komercyjnym czy organizacji non profit. Polegają
głównie na wyborze jednego rozwiązania (problem, co wybrać: ograniczoność
zasobów i nieograniczoność potrzeb) danego problemu spośród przynajmniej
dwóch dostępnych (często alternatywnych) rozwiązań3.Te przesłanki powo2
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU 2004, nr 145,
poz. 1535, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694,
z późn. zm.
3
K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003, s. 51 –55, za: B. Filipiak (red.), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2009, s. 13.
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dują, że niezmiernie ważne jest to, na jakiej podstawie decyzje są podejmowane. Niewłaściwe, złe czy błędnie zinterpretowane dane powodują podjęcie
złych, niewłaściwych decyzji. Może to być niebezpieczne, ponieważ skutki
ich podjęcia odnoszą się do bardzo dużej liczby odbiorców.
Z przyczyn naturalnych, związanych z możliwościami decyzyjnymi, najważniejszą grupą odbiorców informacji o sytuacji w danej jst jest jej organ wykonawczy. Jest on pierwszym odbiorcą sprawozdań finansowych i to on przekazuje je do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która z kolei przekazuje je do Ministerstwa Finansów. Ponadto organ wykonawczy jst przekazuje do dysponentów
głównych budżetu państwa sprawozdania dotyczące rozliczenia dotacji przekazanych przez nich do jst, zaś do Najwyższej Izby Kontroli oddaje sprawozdanie dotyczące rozliczenia finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych, zleconych jej ustawami. Ministerstwo Finansów przekazuje sprawozdanie o kwocie udziału jst we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych. Urzędy skarbowe składają sprawozdanie z wysokości zrealizowanych dochodów gmin i udziałów jst w dochodach budżetu państwa.
Przytoczone sprawozdania są tylko fundamentami, na podstawie których
podejmowane są decyzje. Są one jednakże najistotniejsze właśnie dla odbiorców
wewnętrznych jst (organu stanowiącego oraz wykonawczego). Dane pochodzące
z tych sprawozdań mają bezpośrednie przełożenie na budżet i w związku z tym
na kondycję finansową danej jednostki. Na podstawie zaprognozowanych dochodów można bowiem zaplanować odpowiednią kwotę wydatków i, co ważniejsze, oszacować wolne środki, które jednostka może przeznaczyć na inwestycje.
Sprawozdania budżetowe składane są za różne okresy: miesięczne, kwartalne, półroczne i za cały rok. Sprawozdania z okresów krótszych niż rok budżetowy są źródłem informacji głównie o przebiegu wykonania budżetu, umożliwiających organom wykonującym budżet podejmowanie operatywnych decyzji4. Natomiast dla celów zarządczych bardzo istotne są informacje pochodzące
ze sprawozdań rocznych. Pozwalają bowiem m.in. ocenić wykonanie budżetu
jst oraz poprzez sprawozdania jednostkowe podległych jednostek – wykonanie ich planów finansowych. Dotyczy to dochodów, wydatków, przychodów
E. Malinowska, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, ODDK, Gdańsk 2002, s. 343,
za: A. Zysnarska, Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK,
Gdańsk 2006, s. 168.
4
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czy też rozchodów, ale pozwala również ustalić wynik budżetu za dany rok.
Sprawozdania roczne przedstawiane są organom, które uchwaliły budżet, czyli
radzie gminy, radzie powiatu czy sejmikowi województwa, w celu wskazania
na stopień jego realizacji. Dodatkowo jst powinny pamiętać, że dane wykazane
w rocznych sprawozdaniach budżetowych służą do wyliczenia poszczególnych
wskaźników do subwencji ogólnej oraz jej części. Ponadto na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych, które niejednokrotnie wypełniane są szczegółowiej niż sprawozdania miesięczne, można stwierdzić, jakie zobowiązania
niewymagalne występują w jednostkach, a tym samym ustalić, ile już zostało
zaangażowanych środków z planu roku następnego. Jest to niezwykle istotna
informacja, ponieważ ułatwia planowanie długookresowe oraz wyznacza kierunki prowadzenia polityki inwestycyjnej. Ułatwienie takie będzie możliwe
tylko pod warunkiem, że materiały analityczne będą przygotowane w prawidłowy sposób, zgodny z zapisami prawa5.
Na podstawie informacji pochodzących z wszechstronnie przeprowadzanych analiz, organy władzy samorządowej powinny podejmować decyzje
w zakresie sposobów finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu jst, zarządzania środkami publicznymi i długiem publicznym, jak również wykorzystania środków dostępnych z budżetu Unii Europejskiej6.
Decydenci lokalni i regionalni również na podstawie rzetelnie przeprowadzonej analizy powinni móc ocenić efektywność i gospodarność wykorzystania zasobów publicznych, jak i stopień realizacji założonych celów. Te
same informacje mogą pozyskać również odbiorcy zewnętrzni, którzy dodatkowo powinni móc ocenić wpływ działalności samorządowej na gospodarkę
oraz ocenić kierunki i priorytety wydatków publicznych.
Instrumentem, który powinien być wykorzystywany do podejmowania
decyzji, zwłaszcza inwestycyjnych, a który może posłużyć jako doskonały materiał do dokonywania wieloprzekrojowych analiz, jest budżet w układzie zadaniowym. Ustawodawca nie nałożył wprost obowiązku jego sporządzania na szczebel samorządowy, jednakże przepisy ustawy o finansach publicznych7, dotyczące
zakresu kontroli zarządczej, mogą wymusić konieczność jego sporządzania.
5
6
7

B. Filipiak (red.), op.cit., s. 155.
M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, op.cit., s. 59.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
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Celem wdrożenia budżetu w układzie zadaniowym jest osiągnięcie
większej skuteczności realizacji zadań publicznych, zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych, osiągnięcie większej przejrzystości finansów publicznych oraz dostarczenie obywatelom i radnym bardziej
czytelnej informacji nt. podejmowanych działań i ich kosztów. Na jego podstawie można przeprowadzić nie tylko tradycyjną analizę dotyczącą kierunków wydatkowania środków, lecz także sprawdzić czasochłonność wykonywania poszczególnych zadań czy świadczenia usług, ich koszt jednostkowy,
sumę wypracowanych godzin czy liczbę etatów zaangażowanych do wykonania planów.
Dodatkowo decydenci będą mogli na bieżąco obserwować skutki podjętych przez siebie decyzji, w szczególności na etapie planowania budżetu,
bowiem z analizy danych zawartych w budżecie w układzie zadaniowym
będzie można zaobserwować, jakiego celu się nie osiągnie bądź o ile jego realizacja będzie niższa, gdy pierwotnie zaplanowaną kwotę na określone zadanie zmniejszy się o dany procent. Uzyskanie takich informacji z pewnością
przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania publicznych zasobów,
a przede wszystkim sprawi, że będzie można w bardziej precyzyjny sposób
obserwować skutki podejmowanych decyzji i przez to odpowiednio wpływać
na kreowanie rozwoju poprzez politykę inwestycyjną.
Szczegółowa analiza budżetu w układzie zadaniowym może wskazać
na powiązanie celów budżetowych z przyjętymi przez organ wykonawczy
priorytetami rozwoju społeczno-gospodarczego. Dodatkowo może w przejrzysty sposób pokazać przeznaczenie środków oraz zestawić rzeczywiste i pełne
koszty realizacji określonego zadania. Bardzo ciekawą i niezwykle bogatą analizę można przeprowadzić na podstawie analizy mierników realizacji poszczególnych zadań. Na jej podstawie decydenci mogą nie tylko podjąć decyzje
inwestycyjne, lecz także dokonać racjonalizacji zatrudnienia.
Podejmując decyzje inwestycyjne, każdy decydent, i to zarówno w niewielkiej jednostce, jak i bardzo dużej, powinien opierać się na zapisach wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Jednakże samo posiadanie WPI nie jest wystarczające z uwagi na fakt, że zawiera on tylko zapisy
dotyczące realizowanych zadań wraz z ich czasookresem i montażem finansowym, ale bez konkretnego odniesienia ich do faktycznych możliwości
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budżetowych. Urealnieniem WPI jest wieloletnia projekcja dochodów i przychodów danej jednostki. Od 2011 r. nowa ustawa o finansach publicznych
wprowadza obowiązek sporządzania, na gruncie samorządowym, wieloletniej prognozy finansowej. Będzie to swojego rodzaju wieloletnie kompleksowe zestawienie zarówno strony dochodowej, jak i wydatkowej danej jednostki. WPF będzie instrumentem, na podstawie którego decydenci będą mogli
podejmować wieloletnie decyzje i zobowiązania. Dla własnych wewnętrznych
potrzeb prognoza ta powinna być sporządzana w kilku wariantach, zależnych
od przyjętych założeń wyjściowych. Takie podejście ułatwiłoby przewidzenie skutków podjętych decyzji w przypadku niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, czy to państwa, czy danej jednostki. Poza tym, dokonując symulacji
danych na bieżąco, można by było zaobserwować, jak wyglądałaby sytuacja
finansowa jednostki za pewien czas, np. po zrealizowaniu określonego zadania. Mogłoby się także okazać, że z części zadań należy zrezygnować, ponieważ jednostki nie stać na ich sfinansowanie.
Można zaryzykować stwierdzenie, że w niedalekiej przyszłości podstawowymi materiałami do przeprowadzania wszechstronnych analiz będą wieloletnia prognoza finansowa oraz budżet w ujęciu zadaniowym.
Podsumowanie
Posiadanie informacji jest w obecnych uwarunkowaniach czynnikiem, który może zadecydować o przewadze konkurencyjnej danego podmiotu nad drugim. W przypadku sektora publicznego dostęp do informacji jest jednakowy, a czynniki decydujące o pozycji konkurencyjnej można
podzielić na zewnętrzne, które są niezależne od danej jednostki, jak również wewnętrzne, wynikające z działań podejmowanych przez władze lokalne
i regionalne. Jednakże w obu tych przypadkach decydujące i podstawowe znaczenie posiada przeprowadzona analiza, i to zarówno dotycząca danych finansowych, jak i pozostałych wielkości ekonomicznych. Ona bowiem determinuje możliwości podejmowania określonych działań, dzięki temu, że obejmuje swoim zakresem wiele lat.
Należy jednak mieć na uwadze fakt, że pomimo obowiązku sporządzania tylu różnorodnych dokumentów i sprawozdań, zarówno przez jst, jak
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i jednostki od nich zależne oraz przez przedsiębiorstwa komunalne, w praktyce może się okazać, że sprawozdawczość budżetowa i finansowa nie jest
pozbawiona wad i niedoskonałości. To powoduje, że obraz jednostki, jaki
uzyskują na podstawie sprawozdań zewnętrzni odbiorcy, może być niewłaściwy i mylący.
Pamiętać trzeba, że im lepiej będą przygotowywane informacje o danej
jednostce i sporządzane na ich podstawie analizy, tym większa jest szansa
na zbudowanie pozytywnego wizerunku danej jst oraz napływ inwestorów
zewnętrznych, którzy przyczynią się w dużej mierze do jej rozwoju. Łatwiej
też będzie władzom wykonawczym i uchwałodawczym podejmować decyzje
i wyznaczać kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego8.
Do przeprowadzania analiz, o czym również była mowa w artykule, jednostki powinny także wykorzystywać wieloletnią prognozę finansową oraz
budżet w układzie zadaniowym. Należy jednak pamiętać, aby instrumenty te
były sporządzone poprawnie i to zarówno pod względem metodologicznym,
jak również finansowym. W przeciwnym wypadku analiza sporządzona na ich
podstawie będzie fikcją w nowoczesnym zarządzaniu jednostką i w dłuższej
perspektywie przyczyni się do dużych nieporozumień i trudności natury organizacyjnej, politycznej i finansowej, a decyzje podjęte na jej podstawie mogą
przyczynić się do dużych problemów jednostki w przyszłości.
Bez przeprowadzania analizy jednostka może funkcjonować, aczkolwiek
wszelkiego rodzaju podejmowane działania będą wypadkową potrzeby chwili,
możliwości finansowych w danym momencie i nie przyczynią się w żadnym
stopniu do kompleksowego zarządzania jednostką i podejmowania działań
inwestycyjnych, stymulujących rozwój.
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DIE ROLLE UND BEDEUTUNG DER FINANZANALYSE BEI INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN DURCH SELBSTVERWALTUNGSORGAN

Zusammenfassung
Im Artikel werden die Rolle und die Bedeutung der breit verstandenen Finanzanalyse im Kontext ihrer Nutzung zu Investitionsentscheidungen durch
Selbstverwaltungsorgan dargestellt.
Es wird auf die Hauptbereiche der Analyse hingewiesen, auf ihre Verbindung zum
Jahresbudget sowie auf eine langjährige Finanzprognose und ein zielgerichtetes Budget.
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DOŚWIADCZENIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W REALIZACJI INWESTYCJI
Z PRYWATNYMI INWESTORAMI

Wprowadzenie
Rok 2009 przyniósł jednostkom samorządu terytorialnego (jst) radykalną
zmianę w zakresie regulacji dotyczącej współpracy między sektorem publicznym a sektorem prywatnym.
Od lutego zaczęły obowiązywać przepisy dwóch ustaw: o partnerstwie
publiczno-prywatnym1 i o koncesji na roboty budowlane lub usługi2. W pierwszym przypadku ustawa zastąpiła martwą w praktyce ustawę z 2005 r. Ustawodawca definitywnie dokonał zmian w obowiązujących przepisach, uchylając
wszystkie te, które w praktyce okazały się barierą w procesie przygotowania
projektów w ramach modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki nowa regulacja prawna odpowiada
na większość zgłaszanych przez praktyków i ekspertów postulatów. Ustawa
o koncesjach na roboty budowlane lub usługi ma stanowić komplementarny
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19,
poz. 100.
2
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, DzU 2009,
nr 19, poz. 101.
1
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akt prawny umożliwiający zawarcie umów z prywatnym inwestorem na realizację inwestycji o charakterze publicznym. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym i Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi stanowią
nowe ramy instytucjonalne dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego
w Polsce. Zamierzeniem ustawodawcy było stworzenie akceptowalnych rozwiązań prawnych, które umożliwią praktyczną realizację inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Celem opracowania jest wskazanie obszarów i projektów, jakie w 2009 r.
poddane zostały procedurze przygotowawczej do realizacji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Analiza przedmiotu opracowania przeprowadzona została na podstawie dostępnych raportów dotyczących rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz literatury.
1. Partnerstwo publiczno-prywatne na świecie
W dobie ograniczonych środków finansowych zarówno na poziomie
budżetu państwa, jak i jst uzasadniony wydaje się proces współpracy międzysektorowej przyczyniający się do podnoszenia efektywności działania podmiotów publicznych3. Preferowaną metodą realizacji zadań publicznych przy
współudziale sektora prywatnego jest partnerstwo publiczno-prywatne. Celem
współpracy jest stworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, finansowej i organizacyjnej umożliwiającej świadczenie usług publicznych. Specyfiką przedsięwzięć realizowanych w formule PPP jest oddzielenie od siebie domeny działań gospodarczych od domeny odpowiedzialności politycznej. W PPP sprecyzowane zostają działania gospodarcze – proces inwestycyjny, eksploatacyjny, jak również poziom i jakość oferowanych społeczeństwu usług, które nadal pozostają domeną władz publicznych.
Partnerstwo publiczno-prywatne jest mechanizmem wykorzystywanym przez wiele państw w Europie i na świecie. Zakres i wielkość transakcji
w poszczególnych państwach wykorzystujących formułę znacząco się różnią.
Zauważalny jest jednak systematyczny wzrost liczby i wartości zawieranych
umów partnerstwa publiczno-prywatnego. W latach 1994–2007 na świecie
3
A. Szewczuk, M. Zioło, Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 203.
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zrealizowano 1160 projektów na łączną kwotę 287 mld EUR. Najwięcej projektów zrealizowano w Europie Zachodniej – blisko 60% ogólnej wartości,
mniej w Ameryce Północnej, Azji i Afryce. Wartość projektów na poszczególnych kontynentach przedstawia tabela 1.
Tabela 1
Wartość projektów PPP w latach 1994–2007 według kontynentów
Kontynent
Europa Zachodnia
Europa
Środkowo-Wschodnia
Ameryka Północna

Wartość projektów
[mld EUR]
170

Udział [%]

10

3,49

59,21

30

10,45

Ameryka Południowa

6

2,09

Azja

28

9,76

Australia

19

6,63

Afryka

24

8,37

Ogółem

287

100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Fundusze Europejskie szansą rozwoju
PPP w Polsce, Centrum PPP, Warszawa 2009, s. 32.

W Europie liderem rynku projektów PPP jest Wielka Brytania, gdzie
rocznie podpisuje się średnio około 70 umów. W krajach europejskich projekty PPP cieszą się dużym powodzeniem, o czym świadczy liczba zawartych
w latach 2001–2007 umów (zob. tabela 2).
Przyrost liczby realizowanych inwestycji w ramach współpracy międzysektorowej odnotowują Hiszpania, Włochy i Francja. Na uwagę zasługuje
także Bułgaria, gdzie współpraca między sektorami jest wykorzystywana najszerzej spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Umowy PPP podpisywane zostają najczęściej na zadania w sektorze transportu, usług komunalnych, ochrony zdrowia, edukacji, obronności.
W praktyce najwięcej projektów realizowanych jest w pięciu dziedzinach:
drogi i transport, ochrona zdrowia, edukacja, gospodarka wodno-kanalizacyjna i odpady komunalne. Wartość projektów w tych obszarach w latach
1997–2007 przedstawia wykres 1.
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Tabela 2
Wartościowe i ilościowe ujęcie projektów PPP w Europie w latach 2001–2007
Kraj

Wartość [mln EUR]

Liczba projektów

Wielka Brytania

42 196

506

Hiszpania

4 127

38

Włochy

3 563

20

Irlandia

2 953

18

Francja

2 852

26

Grecja

2 398

7

Niemcy

1 912

34

Belgia

1 780

5

Holandia

1 733

6

Austria

899

6

Finlandia

700

1

Bułgaria

654

6

Cypr

500

1

Portugalia

450

6

Ogółem

66 717

680

Źródło: opracowanie własne na podstawie Fundusze Europejskie szansą rozwoju...,
op.cit., s. 33.
8
31

12
185
Drogi i transport

18

Ochrona zdrowia
Edukacja
Inne

29

Woda, odpady, ścieki
Obronność

Wykres 1. Wartość projektów PPP w latach 1994–2007 w poszczególnych sektorach
[mld EUR]
Źródło: Fundusze Europejskie szansą rozwoju..., op.cit., s. 36.
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3. Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w 2009 r.
Poszukiwanie źródeł finansowania rozwoju staje się bardzo ważnym
zagadnieniem w okresie ograniczonych środków budżetowych oraz spowolnienia gospodarczego, wywołanego globalnym kryzysem finansowym. Banki
znacznie ograniczają akcje kredytowe, co może przyczynić się do spadku
liczby planowanych przez samorządy inwestycji. Wprawdzie samorządy aplikują o środki unijne, które mogą stanowić istotne źródło finansowania inwestycji, ale niezbędny jest także wkład własny. Brak środków na współfinansowanie może stanowić jedną z przyczyn niskiego poziomu wykorzystania
środków unijnych. Należy więc sięgnąć po wszystkie metody umożliwiające
pozyskanie wkładu własnego.
Uzasadnione wydaje się wzmożone zainteresowanie formułą partnerstwa
publiczno-prywatnego przez jst w 2009 r. Przyjęte nowe regulacje prawne
zostały jednoznacznie odczytane przez samorządy jako pozwolenie na realizację zadań publicznych we współpracy z partnerami prywatnymi. Zaowocowało to konkretnymi działaniami: procedurami postępowymi na wybór doradców do projektów publiczno-prywatnych oraz postępowaniem związanym
z wyborem partnera prywatnego.
W 2009 r. w Biuletynie zamówień publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się łącznie 41 ogłoszeń dotyczących projektów publiczno-prywatnych.
Ogłoszenia dotyczyły4:
– w 32 przypadkach koncesji według Ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi,
– 1 koncesji według starych zasad (ogłoszenie przygotowano na podstawie
przepisów PZP, przed wejściem w życie Ustawy o PPP i Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi),
– 4 projektów PPP w trybie koncesji (tj. partner prywatny wybierany był
w trybie koncesji),
– 4 projektów PPP w trybie przepisów Prawa zamówień publicznych (ogłoszenia o zamówieniu, których podstawą prawną była Ustawa o PPP,
zapraszały wprost do zawarcia partnerstwa publiczno-prywatnego).
4

Rynek PPP w Polsce 2009, Raport Investment Support, Warszawa 2010, s. 5.
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Według nowych regulacji prawnych zaplanowano 40 nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Niektóre postępowania były umarzane i ogłaszane
ponownie po dokonaniu zmian formalnych ogłoszenia. Wpłynęło to w końcowym efekcie na zawyżoną liczbę ogłoszeń. Rzeczywista liczba ogłoszeń
była niższa i wynosiła 34.
Najwięcej ogłoszeń pochodziło z województwa wielkopolskiego – 10,
w tym: 3 koncesje na roboty budowlane i 7 koncesji na usługi. W dalszej
kolejności znajdują się województwa: małopolskie i śląskie, z których łącznie
pochodzi 14 planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wykaz rozmieszczenia terytorialnego i formy realizacji przedsięwzięć przedstawia tabela 3.
Tabela 3
Rozmieszczenie terytorialne i forma realizacji
planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego
Liczba projektów, w tym:
Województwo

koncesja
na roboty
budowlane

koncesja
na usługi

wielkopolskie

3

7

małopolskie

6

śląskie

2

dolnośląskie

2

podlaskie

3

PPP
w trybie
koncesji

PPP

10
1

7

1

1

7

1

2

5

3

zachodniopomorskie

2

warmińsko-mazurskie

1

Ogółem

3
2

lubelskie

1

2

1

1

mazowieckie

1

1

świętokrzyskie

1

1

kujawsko-pomorskie

1

1

Ogółem

19

13

4

4

40

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rynek PPP w Polsce 2009, Raport Investment Support, Warszawa 2010.
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Z raportu wynika, że jst najchętniej planują realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych w oparciu o koncesję na roboty budowlane. W tej formule przedstawiono 19 ogłoszeń. Na drugim miejscu znajdują się projekty zgłoszone w ramach koncesji na usługi. Po 4 projekty przewidziano
do realizacji w ramach PPP w trybie koncesyjnego wyboru partnera prywatnego oraz czystych przepisów Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W raporcie uwzględniono także ogłoszenie dotyczące koncesji
na roboty budowlane według regulacji PZP, zamieszczone przez Urząd
Miasta w Gdańsku.
Większość projektów zgłoszona została przez urzędy miasta i gminy –
łącznie 22 przedsięwzięcia. Do innych podmiotów ogłaszających należały
urzędy marszałkowskie – 6 ogłoszeń, powiaty – 3 ogłoszenia oraz inne jednostki publiczne: spółki komunalne – 5, szpitale – 5 ogłoszeń.
Współpraca między sektorem publicznym a sektorem prywatnym
przebiegać może w różnych branżach. Przejawem tego jest planowanie
przez jst przedsięwzięć w dziedzinach z zakresu infrastruktury technicznej
oraz społecznej. Największym zainteresowaniem na rynku PPP i koncesji
w 2009 r. cieszyły się projekty z obszaru sportu i rekreacji, gdzie ogłoszono
15 projektów. W sektorze infrastruktury komunalnej zgłoszono 7 przedsięwzięć, po 6 projektów ogłoszono w zakresie ochrony zdrowia i infrastruktury teleinformacyjnej. Cztery projekty dotyczyły sieci wodno-kanalizacyjnej i 3 obszaru edukacji. Ponieważ część ogłoszeń była unieważniana,
niektóre projekty były kilkakrotnie przedmiotem ogłoszeń, np. ogłoszenie
Białostockiego Centrum Onkologii dotyczące koncesji na usługi świadczenia stacjonarnych usług w zakresie diagnostyki obrazowej na skanerze PET
-CT, badania aparatem rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej było trzykrotnie zamieszczane w Biuletynie zamówień publicznych.
Kolejnym przykładem przeformułowania ogłoszenia był projekt budowy
szkoły w Niepołomicach, który dwukrotnie ogłaszano w trybie koncesji
na roboty budowlane, a za trzecim razem zdecydowano się na realizację
projektu w formule PPP.
Tabela 4 pokazuje podział planowanych przedsięwzięć ze względu
na formułę realizacji w przekroju branżowym.
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Tabela 4
Podział przedsięwzięć według formuły realizacji w przekroju branżowym
Projektowany obszar
Sport i rekreacja
Gospodarka
wodno-kanalizacyjna
Edukacja
Ochrona zdrowia
Infrastruktura
teleinformatyczna
Infrastruktura komunalna

koncesja
na roboty
budowlane
11

Formuła realizacji
koncesja w PPP
trybie PPP
na usługi koncesji

koncesja
według
PZP

Ogółem

4

15

4
2
2

3

4
1

3

1

6

6
4

6
2

1

7

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rynek PPP w Polsce 2009, op.cit.

Czas trwania projektu stanowił jedno z kryteriów wyboru partnera inwestycyjnego. Okres był zróżnicowany w zależności od branży i wahał się od 10
do nawet 40 lat.
Najdłuższym okresem charakteryzowały się projekty z zakresu infrastruktury komunalnej, gdzie planowany czas realizacji wynosił 10, 15 lub
40 lat. W projektach sportowo-rekreacyjnych czy teleinformatycznych czas
trwania koncesji określono na 10 i 12 lat (dla sześciu projektów teleinformatycznych)5.
Szacunkowa wartość projektu podana była w 32 ogłoszeniach spośród 41.
Najdroższe projekty były związane z opieką zdrowotną, jeden opiewał
na kwotę 140 mln zł, dwa projekty wyceniono na blisko 60 mln zł, jeden
na około 25 mln zł oraz dwa na kwotę poniżej 5 mln zł.
W sektorze wodno-kanalizacyjnym wartość projektów wahała się w przedziale od 3 mln do 330 mln zł.
W sektorze infrastruktury telekomunikacyjnej wartość każdego z sześciu projektów wyceniona została na 23 mln zł. Projekty realizowane miały
być przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i dotyczyły
świadczenia usług w zakresie szerokopasmowego dostępu do sieci Internet
5

Por. ibidem, s. 11.
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na sześciu różnych obszarach koncesyjnych. Wśród planowanych inwestycji
istotne wydają się dwa projekty z sektora infrastruktury komunalnej, których
wartość oszacowana została na 70 mln zł oraz jeden na kwotę blisko 30 mln zł6.
Zestawienie szacunkowych wartości projektów w poszczególnych sektorach przedstawia tabela 5.
Tabela 5
Szacunkowe wartości projektów w ujęciu sektorowym planowanych do realizacji
w ramach koncesji lub PPP
Sektor

Szacunkowa wartość projektów [zł netto]

Edukacja

17 500 000–29 369 032,50

Infrastruktura teleinformatyczna

23 000 000

Ochrona zdrowia

1 500 000–145 000 000

Infrastruktura komunalna

29 369 032,50–70 000 000

Sport i rekreacja

12 406 720–375 000 000

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

3 000 000–330 000

Źródło: Rynek PPP w Polsce 2009, op.cit., s. 13.

Na 41 opublikowanych w 2009 r. ogłoszeń na przedsięwzięcia planowane
do realizacji w PPP lub koncesji, 16 postępowań zostało umorzonych, 21 projektów znajduje się w fazie negocjacji z prywatnymi inwestorami, a w przypadku dwóch projektów negocjacje zakończono podpisaniem umowy.
Dwa projekty, które weszły w fazę rzeczywistej realizacji, to:
– Projekt „Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiszkowo”, zgłoszony przez Urząd Gminy Kiszkowo w województwie wielkopolskim. Trzyletnia umowa koncesji zawarta została ze Spółdzielnią
Mieszkaniową w Rybnie Wielkim.
– Projekt SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie (województwo śląskie) „Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje i media oraz sprzęt, właściwe dla funkcji i przeznaczenia tego typu obiektu szpitalnego przy
6

Ibidem, s. 13.
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SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na oddział łóżkowy nefrologiczny”. Umowa została zawarta z firmą
Nefrolux NZOZ s.c. z Siemianowic Śląskich.
W toku negocjacji znajduje się 7 projektów dotyczących koncesji
na roboty budowlane, 8 koncesji na usługi, 2 partnerstwa publiczno-prywatne
w trybie koncesji oraz 4 projekty oparte o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Podsumowanie
Mimo uporządkowanych od 2005 r. regulacji prawnych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, Polska nadal pozostaje na etapie wdrażania
procedur zmierzających do nawiązania współpracy międzysektorowej przy
realizacji projektów inwestycyjnych. W zakresie projektów PPP wyprzedzają
nas nie tylko „giganci inwestycyjni”, jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania,
ale także Czechy, Węgry, Bułgaria. W Europie Środkowo-Wschodniej byliśmy
pionierami na etapie tworzenia prawa, ale – niestety – jesteśmy outsiderem
na etapie jego wykorzystania. Perspektywy wykorzystania PPP w praktyce
rokują przygotowane w 2009 r. przez jst projekty. Liczba projektów pojawiających się w Biuletynie zamówień publicznych i/lub Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej świadczy o zainteresowaniu samorządów i podmiotów sektora publicznego możliwościami finansowania inwestycji publicznych, jakie
stwarza partnerstwo publiczno-prywatne. Podpisane dwie umowy mogą stanowić przełom w wykorzystaniu instrumentu, który w Polsce od kilku lat stanowi
jedynie przedmiot dyskusji, a nie doczekał się praktycznego wykorzystania.
Literatura
Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce, Centrum PPP, Warszawa 2009.
Rynek PPP w Polsce 2009, Raport Investment Support, Warszawa 2010.
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THE EXPERIENCES OF THE UNITS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
IN CARRYING OUT JOINT PROJECTS WITH PRIVATE INVESTORS

Summary
The public-private partnership has been developing in both Europe and the
world. Between 1994 and 2007, approximately 1200 projects of this type were carried
out, totalling € 290 bn. The PPP pioneers and leaders in Western Europe are the UK,
Spain and France. Among the CEE countries, the pacesetters are Hungary, the Czech
Republic, and Bulgaria. Although Poland enacted her public-private partnership laws
in 2005, PPP projects did not follow until the end of 2008. Only the amendment of laws
applying to PPP and construction works/services concessions that became effective
in 2008 enabled the appearance of projects prepared within the new legal framework.
The article discusses the European and global public-private partnership markets,
as well as activities that the units of local self-government undertook in 2009 to start
projects under the PPP act or the Act on Concessions for Building Works and Services. The results of the report on PPP in Poland and the prospects for the instrument
development in the country are also presented.
Translated by Janusz Kwitecki

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 620

EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 61

2010

SŁAWOMIRA KAŃDUŁA
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

PRAWO WAGNERA W GOSPODARCE
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wstęp
W nauce finansów publicznych poszukuje się prawidłowości w kształtowaniu się wydatków publicznych. Ich identyfikacja ma na celu wskazanie możliwości ograniczania i racjonalizacji wydatków oraz ułatwia ich planowanie
w okresach wieloletnich. Pod pojęciem wydatków publicznych należy rozumieć wydatki ponoszone z funduszy zaliczanych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (w Polsce do sektora finansów publicznych).
W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej gospodarka jest podzielona
na pięć rozłącznych sektorów instytucjonalnych: przedsiębiorstwa, instytucje
finansowe, instytucje rządowe i samorządowe (general government), gospodarstwa domowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych. Sektor instytucji rządowych i samorządowych obejmuje
m.in. instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym i regionalnym (samorząd
terytorialny)1. Samorząd ten wyposażony jest w dochody publiczne i zajmuje
1
Jednostki instytucjonalne są to podmioty, które mają uprawnienia do „własności wyrobów i aktywów, zaciągania zobowiązań oraz angażowania się w działalność gospodarczą
i dokonywania transakcji z innymi jednostkami we własnym imieniu”. (Europejski system
rachunków narodowych i regionalnych ESA 1995, Zeszyty Metodyczne GUS, Warszawa 2000,
s. 15, 50, 51).
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się wykonywaniem części zadań publicznych. Rola samorządu terytorialnego
w gospodarce rynkowej uzasadnia poszukiwanie prawidłowości w gospodarce
tego podmiotu, w tym w kształtowaniu się wydatków ponoszonych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (jst), czyli wydatków lokalnych.
W literaturze podaje się, że potrzeby ludzi są nieograniczone, a ich zaspokojenie zawsze jest niepełne. Podmioty publiczne, wychodząc naprzeciw istniejącym i pojawiającym się nowym potrzebom społecznym, dokonują wydatków. Z tego względu wydatki publiczne, w tym budżetów jst, nieustannie
rosną. Tendencja nieustannego wzrostu wydatków publicznych została zaobserwowana i uogólniona przez niemieckiego ekonomistę Adolfa Wagnera
w prawo stałego wzrostu wydatków publicznych, zwane także prawem stale
rosnących potrzeb finansowych. Stwierdził on, że wraz z rozwojem społecznym rosną wydatki, a rozwój nowoczesnego państwa wymaga stale rosnących
wydatków publicznych2. Prawo sformułowane przez A. Wagnera na podstawie
obserwacji historycznych nadal obowiązuje, ale „w nowoczesnym kształcie”,
ponieważ wzrost wydatków publicznych następuje różnie w poszczególnych
krajach3. Nowe podejście do prawa A. Wagnera może także polegać na próbie wskazania przyczyn i konsekwencji wzrostu wydatków dokonywanych
z budżetów jst, które są częścią wydatków publicznych.
Przedmiotem opracowania są wydatki dokonywane z budżetów jst w Polsce, określane jako wydatki lokalne. Rozpatruję w nim m.in. wysokość tych
wydatków w ujęciu bezwzględnym oraz w odniesieniu do PKB. Celem opracowania jest próba wskazania przyczyn4 oraz skutków wzrostu wydatków dokonywanych z budżetów samorządowych w Polsce. Problematykę tę uważam
za ważną i aktualną, nie słabnie bowiem zainteresowanie czynnikami oddziałującymi na wysokość wydatków lokalnych. Zainteresowanie to wynika z prag2
A. Wagner, Three Extracts on Public Finance, w: R.A. Musgrave, A.T. Peacock (red.),
Classics in the Theory of Public Finance, Macmillan Co., London–New York 1958, s. 7–8; R.A.
Musgrave, P.B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, McGraw–Hill, New York
1989, s. 114.
3
K. Piotrowska-Marczak, Współczesne tendencje zmian poziomu wydatków publicznych,
w: L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, CeDeWu,
Warszawa 2003, s. 300, 302.
4
Przyczyny wzrostu wydatków lokalnych były także przedmiotem referatu mojego autorstwa przygotowanego na konferencję pt. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów
publicznych organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we wrześniu 2010 r.
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matycznych pobudek związanych z określaniem przewidywanego zapotrzebowania na środki publiczne, które powinny być zgromadzone w budżetach
jst. Opracowanie należy traktować jako przyczynek do dyskusji, nie powołuję
w nim bowiem danych liczbowych potwierdzających poczynione obserwacje.
1. Wysokość wydatków lokalnych w Polsce na tle innych państw UE
Jednostki samorządu terytorialnego, wydatkując środki zgromadzone
w budżecie, prowadzą określoną politykę wydatkową. Polega ona na świadomym i celowym określaniu kierunków rozdysponowania środków publicznych w celu realizacji zadań samorządu terytorialnego (własnych i zleconych). Wysokość, rodzaje oraz kierunki wydatków zależą od wielu czynników oraz wywołują określone konsekwencje. Część z tych wydatków ma charakter sztywny, dlatego że jst ma prawny obowiązek wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych obowiązkowych.
Wysokość wydatków lokalnych można mierzyć w wielkościach bezwzględnych (w cenach bieżących lub stałych) oraz względnych, np. w odniesieniu do PKB lub wydatków publicznych ogółem. Stosunek wydatków lokalnych do PKB jest wskaźnikiem stopnia decentralizacji administracji publicznej
w danym państwie. Miernik ten niekonieczne jest dobrym odzwierciedleniem
polityki wydatkowej prowadzonej przez jst. Wskaźnik ten może się bowiem
zmniejszać na skutek wzrostu wartości PKB i ograniczania zadań oraz kompetencji jednostek samorządowych, a nie wskazywać na zmiany wysokości
tych wydatków, wynikające z polityki wydatkowej prowadzonej przez organy
samorządowe. Wskaźnik ten często wykorzystywany jest jednak do porównań międzynarodowych (tabela 1).
W państwach UE stopień decentralizacji jest zróżnicowany. Najniższe
wydatki – na poziomie ok. 2% PKB – ponoszone są na Cyprze, a najwyższe – ok. 33% – w Danii. Zróżnicowanie relacji wydatków lokalnych względem PKB jest następstwem m.in. liczby szczebli samorządu terytorialnego
w danym państwie oraz zakresu zadań i kompetencji przekazanych władzom
samorządowym. Biorąc pod uwagę dane z 2008 r., państwa można przyporządkować do trzech grup.
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Tabela 1
Wydatki sektora local government w państwach Unii Europejskiej
w latach 1999–2008 (jako % PKB)
Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka
Brytania
Włochy
UE (27)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9,5
6,5
7,8
1,5
9,2
31,8
9,6
18,2
9,6
2,2
6,2
15,8
11,9
.
5,6
10,4
0,7
7,3
14,5
5,7
4,0
3,6
8,4
24,7
12,4

9,1
6,6
7,6
1,5
9,6
31,1
8,5
17,8
9,7
2,5
6,0
15,7
12,4
9,1
5,2
9,7
0,7
7,3
13,4
6,0
4,4
2,7
8,4
23,8
11,6

7,9
6,5
6,5
1,7
10,1
31,9
10,1
18,1
9,7
2,5
5,9
15,8
13,8
10,1
5,7
9,6
0,7
7,2
14,0
6,3
6,4
3,0
8,6
24,7
11,8

7,8
6,8
7,6
1,7
11,0
32,7
10,4
18,7
10,0
2,6
6,0
16,3
14,4
9,5
5,9
10,2
0,7
7,3
13,5
6,4
6,5
3,6
8,7
25,3
12,9

7,8
7,1
6,4
1,8
13,3
33,5
9,6
19,3
10,3
2,4
6,1
16,8
14,1
9,0
5,8
9,4
0,7
7,3
12,9
6,0
6,7
7,3
8,7
25,2
13,1

7,6
6,8
6,8
1,9
12,6
33,4
9,6
19,5
10,7
2,7
5,0
16,2
14,4
8,9
5,5
10,0
0,7
7,1
12,9
5,9
7,0
6,4
8,6
24,6
12,8

7,6
7,0
6,6
2,2
11,8
33,3
9,5
19,7
10,9
2,5
6,0
15,8
6,4
8,1
5,3
9,5
0,6
7,2
13,2
6,2
7,1
6,7
8,6
24,5
12,9

7,5
6,9
6,8
2,0
12,1
33,7
9,3
19,5
11,0
2,6
6,2
15,3
6,6
8,5
4,8
10,6
0,6
7,2
13,7
6,0
8,3
6,6
8,7
24,5
12,9

7,5
6,7
7,2
2,0
11,2
32,2
9,8
19,3
11,2
2,5
6,4
15,3
7,2
8,4
4,7
10,8
0,6
7,2
13,4
6,1
9,6
6,1
8,4
24,5
11,6

7,5
6,8
7,5
1,9
10,8
33,2
11,3
19,9
11,3
2,6
6,4
15,8
8,0
9,3
5,5
12,4
0,6
7,2
14,0
6,2
9,8
5,4
8,8
25,3
11,7

Charakter
zmiany
1999/2008
↓
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↑
↓
↑
↓
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↓

10,8 11,5 11,5 11,9 12,3 12,6 12,9 12,8 12,8 13,5

↑

14,0 14,1 14,7 14,9 15,0 15,5 15,5 15,8 15,1 15,5
x 10,8 10,9 11,1 11,3 11,4 11,3 11,4 11,3 11,5

↑
↑

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Pierwszą grupą są państwa o niskim stopniu decentralizacji, w których
wydatki lokalne nie przekraczają 10% PKB. Należą do niej: Austria, Belgia, Bułgaria, Niemcy, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Cypr, Litwa, Luksemburg,
Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja. Średni poziom decentralizacji (10–15% PKB) obserwuje się w: Czechach, Estonii, Francji, Polsce, Wielkiej Brytanii, na Łotwie i Węgrzech. Wysoki poziom decentralizacji, który
charakteryzuje się tym, że wydatki lokalne stanowią ponad 15% PKB, występuje w: Danii, Włoszech, Holandii, Finlandii oraz Szwecji.

Prawo Wagnera w gospodarce jednostek samorządu terytorialnego

145

W latach 1999–2008 wydatki lokalne w relacji do PKB w poszczególnych państwach kształtowały się odmiennie. W większości państw zauważalny jest jednak powolny wzrost wydatków lokalnych. W 2008 r. w osiemnastu krajach badana relacja była wyższa niż dziewięć lat wcześniej, również
wydatki dla UE-28 były wyższe niż w 2000 r. W analizowanych latach znacząco (o ponad 1 pkt proc.) zwiększyła się wysokość wydatków lokalnych
w relacji do PKB w takich państwach jak: Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania, Włochy. Największy
wzrost tej relacji wystąpił w Rumunii (o 5,8 pkt proc.).
Wzrost wydatków lokalnych w ujęciu bezwzględnym oraz w relacji
do PKB obserwowany jest także w Polsce. Na rysunku 1 przedstawiono wysokość wydatków lokalnych w latach 1991–2009.

Rysunek 1. Wysokość wydatków lokalnych w Polsce w latach 1991–2009 (w mld zł
oraz w relacji do PKB)
Uwaga: *W latach 1991–1998 są to wydatki budżetów gmin, w latach 1999–2009
wydatki budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województw samorządowych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego RP
(lata 1991–1998) oraz Sprawozdań z wykonania budżetu państwa oraz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonych na stronach Ministerstwa Finansów (lata 1999–2009). Do obliczeń przyjęto zaktualizowaną wielkość PKB podaną w komunikatach lub informacjach GUS
(www.stat.gov.pl).

Polska zaliczana jest do państw o średnim, ale ustabilizowanym stopniu decentralizacji finansów publicznych. W latach 1991–1998, a więc wtedy,
gdy funkcjonował tylko samorząd lokalny, wydatki lokalne nie przekraczały
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10% PKB, z tym że następował systematyczny wzrost omawianej relacji.
W następnych latach relacja tych wydatków względem PKB zwiększała się
(z wyjątkiem 2003 r. i 2004 r.). Zmniejszenie wysokości wydatków lokalnych
w 2003 r. związane jest ze spodziewanym od 2004 r. napływem bezzwrotnych
źródeł finansowania inwestycji samorządowych i celowym „wyhamowaniem”
wydatków5. Ponownie od 2004 r. obserwuje się dynamiczny wzrost wydatków
lokalnych w ujęciu bezwzględnym; w latach 2004–2008 wydatki te zwiększyły się o 59%. W latach 1991–2009 wydatki lokalne wyrażone w procencie
PKB wzrosły o 6,9 pkt proc.
Ciągły wzrost wydatków lokalnych w ujęciu bezwzględnym oraz
w odniesieniu do PKB skłania do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o przyczyny i konsekwencje tego zjawiska.
2. Przyczyny wzrostu wydatków lokalnych
Przyczyny wzrostu wydatków lokalnych można ująć w grupy: socjologiczne, polityczne, ekonomiczne, społeczne oraz inne6. Przyczyny te przedstawiono na rysunku 2. Należy zwrócić uwagę, że poszczególne przyczyny
mogą być przyporządkowane do różnych grup, trudne jest bowiem jednoznaczne określenie ich natury. Przyczyny te oddziaływały w przeszłości lub
będą – w mojej opinii – oddziaływać na wzrost wydatków lokalnych w przyszłości. Mają one charakter uniwersalny, tzn. mogą oddziaływać na wzrost
wydatków lokalnych w różnych państwach.
Przyczyny socjologiczne. Każdy organizm żywy, nie wyłączając wspólnot samorządowych, dąży do rozwoju. Im bardziej aktywne są podmioty
publiczne, tym większą mają tendencję do zwiększania swoich wydatków.
Wydatki te mogą być zresztą traktowane jako dowód istnienia podmiotów
publicznych w gospodarce. Parafrazując słowa Kartezjusza, można bowiem
stwierdzić „wydaję więc jestem”7. W odniesieniu do samorządu terytorialnego
5
Por. Cz. Rudzka-Lorenz, System finansowy jednostek samorządu terytorialnego, w: B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, t. 2, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008, s. 158.
6
P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000, s. 78–81. Por.
M. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 91–92.
7
P.M. Gaudemet, J. Molinier, op.cit., s. 78–81.
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rozwój ten może oznaczać zwiększenie liczby urzędników samorządowych8,
a przejawiać się może we wzroście wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
W literaturze wskazuje się, że wydatki na administrację są silnie skorelowane
dodatnio ze skłonnością do zwiększania wydatków publicznych9.
Grupy przyczyn wzrostu wydatków lokalnych
przyczyny socjologiczne








QDWXUDOQHGąĪHQLHZVSyOQRW
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Rysunek 2. Grupy przyczyn wzrostu wydatków publicznych
Źródło: opracowanie własne.

W grupie przyczyn socjologicznych warto zwrócić uwagę na to, że wzrost
wydatków publicznych, w tym lokalnych, jest następstwem: zmiany modelu
rodziny, wzrostu aspiracji człowieka, uświadomienia sobie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji, specyficznej mentalności ludzi. Z punktu widzenia samorządu terytorialnego, zmniejszenie dzietności rodzin wiąże się z tym,
że zaczyna brakować najbliższych, którzy mogliby się opiekować starszymi
lub schorowanymi rodzicami oraz innymi krewnymi. Wtedy ciężar opieki
spada na podmioty publiczne (lub organizacje społeczne). Zmiana modelu
rodziny (odejście od rodziny wielopokoleniowej, wzrost aspiracji zawodowej
kobiet oraz nietrwałość związków małżeńskich) wpływa również na wzrost
Por. J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 238.
9
K.S. Strumph, A Predictive Index for the Flypaper Effect, s. 2 (www.unc.edu/~cigar/
papers/Fly6.pdf).
8
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popytu na niektóre usługi społeczne, np. opiekę w żłobkach, przedszkolach
oraz wzrost świadczeń wypłacanych dla samotnych rodziców10.
Na wysokość wydatków lokalnych oddziałuje wzrost aspiracji społeczeństwa, które chce być coraz lepiej wykształcone, coraz intensywniej uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, coraz aktywniej spędzać wolny czas.
W państwach o społecznej gospodarce rynkowej podmioty publiczne biorą
na siebie ciężar zaspokojenia tych potrzeb, ponoszą koszty wytworzenia urządzeń infrastrukturalnych, a nawet finansują lub dofinansowują koszty świadczenia tych usług. Zadania społeczne wchodzą w zakres kompetencji jst.
Z kolei uświadomienie sobie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji
wywołuje presję na finansowanie ochrony środowiska.
W państwach Europy Środkowo-Wschodniej wzrost wydatków lokalnych może się wiązać z postsocjalistyczną mentalnością społeczeństwa, które
przyzwyczaiło się do zgłaszania roszczeniowej postawy wobec szeroko rozumianego państwa, a czasami nawet stara się wyłudzić nienależne świadczenia socjalne. Wiąże się z tym opór wspólnot samorządowych przed zmniejszaniem wydatków. Przejściowe zwiększenie wydatków – będące np. wyrazem spełniania obietnic wyborczych – bardzo często nabywa trwałego charakteru. Wydatki trudno jest zmniejszyć, ponieważ mają określoną grupę beneficjentów11.
Jako przyczynę wzrostu wydatków lokalnych można też uznać zjawisko iluzji fiskalnej (której ulegają politycy i mieszkańcy wspólnot samorządowych) w odniesieniu do dochodów publicznych, wydatków publicznych
oraz salda budżetu12.
Przyczyny polityczne są różnorakie. Główną z nich należy wiązać z koncepcją roli państwa i samorządu terytorialnego w gospodarce. Wzrost wydatków publicznych, w tym lokalnych, jest konsekwencją odejścia od ideału
„państwa – nocnego stróża” i przejścia do państwa opiekuńczego. Szczególnie
10
Por. D.K. Rosati, Europejski model społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian, w:
D.K. Rosati (red.), Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa
2009, s. 48.
11
B. Guziejewska, Iluzje fiskalne w zdecentralizowanych systemach finansów publicznych,
w: L. Patrzałek (red.), Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu, Poznań 2009, s. 62.
12
Szerzej na ten temat: ibidem.
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w etatystyczno-technokratycznym modelu samorządu terytorialnego zakłada
się, że wspólnoty samorządowe aktywnie uczestniczą w realizacji społecznej
funkcji państwa13. Na przestrzeni lat zwiększa się przy tym odpowiedzialność
ST za zaspokojenie potrzeb społecznych, czego wyrazem jest zwiększenie
liczby zadań i wysokości wydatków. W dalszym ciągu zadania z zakresu infrastruktury społecznej są bowiem świadczone nieodpłatnie lub za częściową
odpłatnością. Podstawową formą świadczenia tych usług w Polsce jest jednostka budżetowa. Wzrost zadań wykonywanych przez jst jest jedną z najczęściej wymienianych w literaturze przyczyn wzrostu wydatków lokalnych.
W grupie przyczyn politycznych można także wskazać na spełnianie
obietnic wyborczych. Wzrost wydatków na usługi i infrastrukturę, z której
korzystają wszyscy wyborcy, stał się pożądany przez polityków, bowiem
zapewnia im przychylność wyborców i zwiększa szansę na reelekcję.
Organy jst podejmują samodzielnie decyzje dotyczące wyboru źródeł
finansowania swojej działalności. Wybór instrumentów dłużnych jest przyczyną wzrostu wydatków lokalnych. Spłata rat zobowiązań zaliczana jest
do rozchodów, ale w wydatkach ujmuje się koszty obsługi długu. Czasami
koszty te ponoszone są także z powodu udzielenia poręczeń i gwarancji przez
jst, a potem konieczności ich spłaty.
Poszukując przyczyn wzrostu wydatków lokalnych, warto rozpatrzyć
także zmiany o charakterze społecznym. Jedną z nich jest starzenie się społeczeństwa (w efekcie wydłużania średniej długości życia). Sposób oddziaływania tego czynnika na wysokość (i strukturę) wydatków lokalnych jest taki,
jak przedstawiony przy zmianie modelu rodziny, z tym że zjawisko to oddziałuje nie tylko na wzrost wydatków w dziale opieka społeczna, lecz także
w dziale ochrona zdrowia i w innych. Kolejną determinantą wydatków jest
wzrost koncentracji ludności w osiedlach, szczególnie w sąsiedztwie dużych
miast. Wymusza to potrzebę zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, pobudza wydatki na budowę lub rozbudowę urządzeń infrastrukturalnych. Ponadto przyczyną wzrostu wydatków może być wzmocnienie integracji społecznej14. Chodzi tutaj – w mojej opinii – o wzrost aktywności społecz13
J. Wierzbicki, Ekonomiczne warunki reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce,
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, z. 2, s. 5.
14
M. Jastrzębska, op.cit., s. 92.
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nej, tworzenie organizacji pozarządowych. Podmioty samorządowe wspierają rozwój tych organizacji, w tym udzielają wsparcia finansowego i zlecają
wykonywanie zadań publicznych.
Na wzrost wysokości wydatków lokalnych oddziałują również przyczyny o charakterze ekonomicznym. P.M. Gaudemet i J. Molinier wskazują,
że najważniejszą przyczyną wzrostu wydatków publicznych jest postęp techniczny, dokonujący się w różnych sferach życia. Szybkie moralne oraz techniczne starzenie się urządzeń biurowych i specjalistycznego sprzętu (wykorzystywanego np. w zakładach opieki zdrowotnej, oczyszczalniach ścieków,
transporcie publicznym, przez służby ratownicze i porządkowe) wymusza
konieczność ponoszenia wydatków na ich wymianę lub modernizację. Postęp
techniczny stawia też nowe wyzwania wobec pracowników, którzy muszą
uzupełniać swoje umiejętności korzystania z technologii informatycznych,
np. przy zbieraniu danych na potrzeby elektronicznej ewidencji podatkowej.
Może to stymulować wydatki na szkolenia.
Na wzrost wydatków publicznych oddziałuje również zaangażowanie
podmiotów publicznych w inwestycje, przede wszystkim o charakterze infrastrukturalnym. Podmioty te inwestują w tych sferach gospodarki, które m.in.
ze względu na wysoką kapitałochłonność nie są atrakcyjne dla podmiotów
prywatnych. Jednocześnie w świadczeniu dóbr publicznych i społecznych
występuje niski poziom produktywności, co oddziałuje na wzrost wydatków
lokalnych15. Dotyczy to takich dziedzin, jak: administracja publiczna, edukacja, ochrona zdrowia.
Wzrost zaangażowania się jst w przedsięwzięcia infrastrukturalne można
łączyć z wykorzystywaniem wydatków budżetowych jako narzędzi stymulowania rozwoju lokalnego i regionalnego16. Najwięcej wydatkowych instrumentów stymulowania rozwoju jest do dyspozycji samorządu gminnego,
w tym miast na prawach powiatu.
Jedną z przyczyn wzrostu wydatków jest obserwowany w Polsce proces
ubożenia i rozwarstwienia społeczeństwa17. Jak podkreśla H. Sochacka-KryIbidem, s. 92.
Szerzej: M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu
rozwoju gospodarczego, rozdz. 3, CeDeWu, Warszawa 2008.
17
B. Karbownik, Analiza wydatków sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, w: D.K. Rosati (red.), op.cit., s. 151.
15
16
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siak „nie ulega wątpliwości, że usługi społeczne, których koszty wykazują
tendencję stałego wzrostu, kładą się coraz większym ciężarem na finansach
publicznych, powiększając sukcesywnie wydatki budżetowe zarówno państwa, jak też jednostek samorządu terytorialnego”18.
Ważną przyczyną wzrostu wydatków lokalnych jest niedostateczna
informacja w posiadaniu wspólnoty samorządowej, a odnosząca się do tzw.
ograniczeń budżetowych. Jeśli członkowie wspólnoty nie są świadomi tego,
że część dochodów jst pochodzi z dotacji i innych środków przekazywanych
z budżetu państwa, których źródłem są daniny płacone przez nich na rzecz
tego budżetu, to przejawiają skłonność do żądania wysokiego poziomu wydatków lokalnych19.
Rozpatrując okoliczności wzrostu wydatków lokalnych, trzeba uwzględnić fakt wstąpienia naszego państwa do UE. Samo wstąpienie jest aktem politycznym, ale na funkcjonowanie wspólnot lokalnych przekłada się głównie
w wymiarze ekonomicznym. Po akcesji różne podmioty, w tym jst, mogą
korzystać z funduszy strukturalnych UE oraz z pomocy oferowanej przez państwa członkowskie EFTA. Otrzymanie dofinansowania uwarunkowane jest
zgromadzeniem środków na tzw. wkład własny i na prefinansowanie wydatków. Na wzrost wydatków inwestycyjnych oddziałuje też napływ środków
z funduszy UE oraz z pomocy od państw członkowskich EFTA20. Konieczność zgromadzenia wkładu własnego i środków na prefinansowanie oddziałuje
też na popyt jst na pieniądz, co z kolei w postaci rosnących kosztów obsługi
długu ponownie wpłynie na wzrost wydatków lokalnych.
Wydatki lokalne rosną także pod wpływem innych czynników (przyczyn), które trudno zaklasyfikować do wyodrębnionych grup. Przyczyną wzrostu wydatków lokalnych może być nieefektywne planowanie budżetowe.
H. Sochacka-Krysiak, Zasięg, rodzaje i formy realizacji lokalnych zadań publicznych
w Polsce, w: H. Sochacka-Krysiak (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, SGH, Warszawa
2008, s. 125.
19
W.E. Oates, Lump-Sum Intergovernmental Grants Have Price Effects, w: P. Mieszkowski, W. Oakland (red.), Fiscal Federalism and Grants-in-Aid, The Urban Institute, Washington
1979, cyt. za: K.S. Strumph, op.cit., s. 1.
20
S. Owsiak, Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce, w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 29, s. 15–16.
18
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W tzw. metodzie historycznej za punkt wyjścia do ustalenia projektu uchwały
budżetowej przyjmuje się wysokość i strukturę wydatków z poprzednich okresów. Wykonane wydatki waloryzowane są o wskaźnik inflacji i ewentualnie
o inne wielkości, nie przeprowadza się badania efektywności poniesionych
wydatków, nie rozpatruje się też wysokości niezbędnych nakładów w kontekście faktycznego zapotrzebowania na środki publiczne. Ten sposób utrwala
historycznie ukształtowaną koncentrację wydatków na wybrane dziedziny
gospodarki samorządowej.
Ani w nauce finansów publicznych, ani w praktyce gospodarczej nie
udało się wyznaczyć optymalnej lub dopuszczalnej granicy (poziomu) wydatków publicznych, w tym lokalnych. Podejmuje się jednak próby ich zmniejszenia i zracjonalizowania, co – paradoksalnie – jest jedną z przyczyn wzrostu wydatków lokalnych. Poszukiwanie możliwości zmniejszenia wydatków
budżetowych przejawia się m.in. w opracowywaniu rozmaitych dokumentów
o charakterze strategicznym. Jeżeli jst przygotowuje je we współpracy z podmiotami spoza urzędu lub wręcz zleca ich sporządzenie podmiotom prywatnym, przyczynia się do wzrostu wydatków.
Przyczyną wzrostu wydatków ponoszonych z budżetów samorządowych
może być także dążenie ich organów do zdobycia przewagi konkurencyjnej
wobec sąsiadujących lub podobnych jednostek samorządowych. Przewaga
ta może wiązać się z uzyskaniem certyfikatów przyznawanych przez rozmaite organizacje, wprowadzeniem normy ISO, rozwojem usług elektronicznych
(e-government) itp.
3. Konsekwencje wzrostu wydatków lokalnych
Długookresowy wzrost wydatków lokalnych wywołuje określone konsekwencje, które można podzielić na skutki natury: społeczno-gospodarczej, ekonomicznej, politycznej oraz inne21. Grupy konsekwencji przedstawiono na rysunku 3. Mogą one oddziaływać zarówno pozytywnie, jak i nega21
P.M. Gaudemet, J. Molinier wyróżniają: polityczne, finansowe oraz naukowe konsekwencje
wzrostu wydatków publicznych (P.M. Gaudemet, J. Molinier, op.cit., s. 81–89.). Z kolei
M. Jastrzębska, odnosząc się do wzrostu wydatków lokalnych, wymienia konsekwencje: społeczne, ekonomiczne, finansowe, polityczne i teoretyczno-doktrynalne (M. Jastrzębska, op.cit.,
s. 92).
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tywnie na gospodarkę i finanse jst oraz na rozwój wspólnoty samorządowej.
Należy przy tym pamiętać, że skutki negatywne mogą zmniejszać pozytywne
następstwa wzrostu wydatków lokalnych. Ponadto konsekwencje analizowanego zjawiska można rozpatrywać z punktu widzenia członków wspólnoty
samorządowej, organów samorządowych oraz organów państwa.
Grupy konsekwencji wzrostu wydatków lokalnych

dla organów JST

dla mieszkańców i lokalnych
podmiotów gospodarczych

o charakterze
społeczno-gospodarczym



wzrost gospodarczy,
poprawa jakości życia
o charakterze politycznym





podejmowanie współpracy
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publiczno-prywatnego,
rozwój współpracy
z organizacjami pozarządowymi

dla organów państwa

o charakterze
ekonomicznym






nierównowaga budżetowa,
rosnące zadłużenie JST,
wprowadzanie reguł fiskalnych,
poszukiwanie nowych źródeł
finansowania wydatków,
poszukiwanie metod
racjonalizacji i wzrostu
efektywności wydatków
inne konsekwencje

Rysunek 3. Grupy konsekwencji wzrostu wydatków lokalnych
Źródło: opracowanie własne.

Pozytywne konsekwencje wzrostu wydatków lokalnych dotyczą sfery
społeczno-gospodarczej. Z badań światowych wynika, że wydatki lokalne
przyczyniają się do wzrostu gospodarczego oraz mają pozytywne efekty
zewnętrzne22. Efektem tych wydatków jest poprawa jakości życia. Przyczynić się do tego powinny m.in. zmniejszenie nierówności społecznych, wzrost
jakości usług świadczonych przez jst, poprawa stanu środowiska oraz warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych na terenie wspólnoty samorządowej. Pożądanym efektem jest także dodatnie saldo migracji zewnętrznych i wzrost liczby podmiotów gospodarczych.
Ekonomiczne konsekwencje rozpatrywanego zjawiska wiążą się
z pytaniem o źródła finansowania wydatków lokalnych i granicę tego
L. Yan, L. Shanglin, The Relationship between Regional Economy Growth and Local
Fiscal Expenditure: Empirical Study of Liaoning Province, s. 708, www.seiofbluemountain.
com/search/download-file.php? id=4085, 2010.05.23.
22
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wzrostu. W ujęciu teoretycznym wzrost wydatków lokalnych może następować nieustannie, w miarę wzrostu dochodów członków wspólnoty samorządowej i dochodów budżetowych. Poszukując źródeł sfinansowania rosnących wydatków, organy samorządu terytorialnego mogą prowadzić restrykcyjną politykę budżetową, wyrażającą się w uchwalaniu maksymalnych
stawek podatków (gminy, miasta na prawach powiatu) i opłat lokalnych
(w tym wprowadzaniu opłat fakultatywnych), oraz maksymalizacji dochodów z majątku. Z dochodami tymi wiąże się określone ryzyko23, w długim
okresie polityka ta może doprowadzić do zjawiska zobrazowanego przez
krzywą A. Laffera i do odpływu mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych z terenu danej jst.
Negatywne konsekwencje wzrostu wydatków lokalnych o charakterze ekonomicznym przejawiają się także w: występowaniu ujemnego
salda bieżącego budżetu, deficycie budżetowym oraz rosnącym zadłużeniu jst. Ujemne saldo bieżące (deficyt operacyjny) oznacza brak możliwości finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących i oddziałuje
na zmniejszenie możliwości finansowania wydatków majątkowych oraz
zaciągania zobowiązań24. Deficyt budżetowy pojawia się na skutek nieadekwatności dochodów własnych do rosnących wydatków oraz niedofinansowania z budżetu państwa. Systematyczny deficyt budżetu jst przekłada
się na wzrost zadłużenia jst, a rosnący dług powoduje, że znaczna część
wydatków budżetowych ma charakter sztywny i musi być przeznaczona
na obsługę zadłużenia.
Wysoki ujemny wynik budżetu jst oraz rosnący dług samorządowy
wywołują określone konsekwencje o charakterze makroekonomicznym, ponieważ władze państwa powinny prowadzić taką politykę budżetową, w efekcie
której deficyt sektora general government nie będzie wyższy niż 3% PKB,
a jego zadłużenie nie wyższe niż 60% PKB. Nadmierne zadłużenie jst może
się przyczynić do konieczności stosowania przez podmioty sektora finansów
23
E. Denek, S. Kańduła, Ryzyko w gromadzeniu dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego, w: B. Filipiak (red.), Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2010, nr 26, s. 104–110.
24
Konsekwencja ta będzie szczególnie dotkliwa po wejściu w życie przepisów dotyczących
nowego sposobu określania dopuszczalnego poziomu zadłużenia jst (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, art. 243 ust. 1–2).
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publicznych tzw. procedur ostrożnościowych i sanacyjnych, mających na celu
zmniejszenie wysokości państwowego długu publicznego względem PKB.
Najogólniej procedury te polegają na limitowaniu deficytu budżetu jst (włącznie z zakazem jego zaplanowania)25.
Wspólnoty lokalne starają się podjąć określone działania, które mają
zapobiec negatywnym konsekwencjom wzrostu wydatków. Jak wskazuje
K. Piotrowska-Marczak, to, co jest najprostsze, czyli administracyjne ograniczenie wydatków, nie jest możliwe, dlatego niezbędne jest poszukiwanie
innych sposobów obniżania i racjonalizowania wydatków lokalnych26 oraz
podwyższania ich efektywności.
Wzrost wydatków powoduje więc zmianę modelu wykonywania zadań
jst. Zadania te realizowane są m.in. w kooperacji z innymi jednostki samorządu terytorialnego (z kraju i zagranicy). Współpraca ta może polegać na:
zawieraniu porozumień z innymi jst27, przystępowaniu do związków komunalnych, zawiązywaniu spółek z innymi jst w celu wspólnego finansowania
zadań, a więc dzielenia się ich kosztami28. Zjawiska te można określić mianem
konsekwencji politycznych wzrostu wydatków lokalnych, bowiem zawarcie stosownej umowy jest wyrazem prowadzenia określonej polityki i aktem
politycznym. Związki i porozumienia mogą być wykorzystywane nie tylko
do wspólnego wykonywania zadań, co powoduje rozłożenie ciężaru wzro25
Szerzej na ten temat np.: S. Kańduła, I. Kijek, Państwowy dług publiczny a zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, w: S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd lokalny
w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
26
K. Piotrowska-Marczak, op.cit., s. 301.
27
W odniesieniu do dużych miast i sąsiadujących z nimi mniejszych jednostek samorządowych, przykładem takiej współpracy może być porozumienie o współpracy pomiędzy samorządami aglomeracji poznańskiej podpisane przez prezydenta Poznania, przedstawicieli powiatu
poznańskiego oraz 17 ościennych gmin w dniu 15 maja 2007 r. w Poznaniu. Współpraca dotyczy m.in.: wspierania inicjatyw gospodarczych, działań na rzecz marketingu i promocji, gospodarki komunalnej, transportu zbiorowego, edukacji, polityki przestrzennej, opieki zdrowotnej,
działań związanych z turystyką i ekologią, rozwiązywania problemów dotyczących mieszkańców aglomeracji (www.poznan.pl, 2010–05–26).
28
Na ten temat: K. Gałuszka, W poszukiwaniu sprawiedliwego podziału kosztów pomiędzy
współpracujące gminy (przypadek KZK GOP), w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd
terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008,
nr 489, s. 110–118; K. Gałuszka, Spółki handlowe jako forma współpracy jednostek samorządu
terytorialnego, w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 526, „Kkonomiczne Problemy Usług”
2009, nr 29, s. 129–135.
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stu wydatków29, lecz także w celu wspólnego ubiegania się o dofinansowanie
ze źródeł europejskich lub wspólnego zaciągnięcia zobowiązania30.
Poszukiwanie metod podwyższania efektywności wykonywania zadań
publicznych wyraża się również w nawiązywaniu współpracy z podmiotami
prywatnymi (umowa partnerstwa publiczno-prywatnego) oraz organizacjami
pozarządowymi.
Konsekwencje polityczne nieustannego wzrostu wydatków lokalnych
można rozpatrywać również w kontekście technik stosowanych w polityce budżetowej jst oraz przez państwo w odniesieniu do tych jednostek. Nadmierny według
państwa oraz w odczuciu radnych wzrost wydatków budżetowych może skutkować koniecznością przestrzegania tzw. reguł fiskalnych (w Polsce potocznie zwanych kotwicami budżetowymi). Reguła fiskalna oznacza stałe (lub przynajmniej
długo obowiązujące) ograniczenie polityki budżetowej wyrażone we wskaźnikach charakteryzujących sytuację sektora finansów publicznych31. Takimi wskaźnikami są przede wszystkim: wysokość dochodów i wydatków publicznych (lub
lokalnych), w tym bieżących, saldo budżetu, wysokość długu publicznego.
Państwo odpowiedzialne za równowagę sektora finansów publicznych
może nakładać na jst obowiązek przestrzegania określonych reguł, co ma zapobiegać utracie płynności finansowej. Najczęściej występujące reguły fiskalne
stosowane w państwach UE na szczeblu lokalnym dotyczą: równowagi budżetowej32 oraz dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Obserwuje się przy tym
wzrost liczby stosowanych reguł (ograniczeń)33.
Podobne reguły mogą być także uchwalane przez radnych i obowiązywać tylko na terenie danej jst. Mogą one dotyczyć np. limitu wzrostu wydatków w kolejnych latach lub tempa ich wzrostu, np. nie wyższego niż o 3%.
K. Piotrowska-Marczak, op.cit., s. 301.
J. Kałucki, Współpraca samorządów to nie grzech, „Rzeczpospolita” z 18 maja 2010 r.,
nr 114 (8625), s. A8.
31
G. Kopits, S. Symansky, Fiscal Policy Rules, International Monetary Fund, “Occasional
Paper” 1998, nr 162, cyt. za: M. Braun, M. Tommasi, Fiscal Rules For Subnational Governments. Some Organizing Principles and Latin American Experiences, s. 2 (www.aaep.org.ar/
anales/works/works2002/braun_tommasi.pdf, 21 maja 2010).
32
W Polsce regułę dotyczącą konieczności zachowania równowagi pomiędzy dochodami
i wydatkami bieżącymi w budżecie jst (z pewnymi wyjątkami) wprowadzono Ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 242.
33
Public finance in EMU, European Commission, “European Economy” 2009, nr 5, s. 88–89.
29
30
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Ze względu na ograniczoność dochodów publicznych wydatki lokalne
powinny być dokonywane w określonej kolejności, wskazującej na ich niezbędność i użyteczność społeczną34. Ponadto zmienić się powinno także
podejście do ich planowania, stąd w warunkach rosnących wydatków
publicznych w Polsce znaczenia nabiera wieloletnie planowanie finansowe
oraz budżetowanie zadaniowe. W opinii części pracowników urzędów gmin,
budżetowanie to powoduje oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych oraz poprawia skuteczność osiągnięcia celów zakładanych przez
organy samorządowe35.
Można także wskazać inne konsekwencje wzrostu wydatków lokalnych.
Badanie kierunków, wysokości oraz struktury wydatków lokalnych jest podstawą do zdobywania wiedzy o działaniu instytucji publicznych. Obserwując
wymienione wielkości, uzyskujemy także wiedzę o polityce gospodarczej prowadzonej przez poszczególne jst. Informacje dostarczane dzięki badaniom zjawisk finansowych są łatwo mierzalne, obiektywne, można je wyrazić w liczbach i porównywać ich wielkość między różnymi wspólnotami samorządowymi36. Ponadto, jak wskazuje M. Jastrzębska, wraz ze wzrostem wysokości
wydatków lokalnych wzrasta znaczenie samorządu terytorialnego w dostarczaniu dóbr publicznych i społecznych37.
Podsumowanie
Od momentu reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce w 1990 r.
wydatki ponoszone z budżetów jst rosną w ujęciu bezwzględnym oraz w relacji do PKB. Wzrost wydatków w relacji do PKB wystąpił także w większości państw członkowskich UE, szczególnie z Europy Środkowo-Wschodniej.
Można więc zaryzykować stwierdzenie, że prawo nieustannego wzrostu wydatków publicznych A. Wagnera jest współcześnie aktualne także w odniesieniu
do samorządu terytorialnego. Na wysokość wydatków lokalnych wpływają
P.M. Gaudemet, J. Molinier, op.cit., s. 83–84.
M. Walczak, M. Kowalczyk, Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami
gminy, Difin, Warszawa 2010, s. 203.
36
Szeroko problemy natury naukowej omawiają: P.M. Gaudemet, J. Molinier, op.cit.,
s. 84–89.
37
M. Jastrzębska, s. 92.
34

35
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różnorodne czynniki, różna jest także siła tego oddziaływania38. Nieustanny
wzrost wydatków lokalnych wywołuje różnorodne konsekwencje, które trudno
jest jednoznacznie przypisać do określonej grupy. Konsekwencje te występują
w gospodarce wielu podmiotów. Są to zarówno konsekwencje pozytywne, jak
i negatywne. Weryfikacja wyróżnionych przyczyn i konsekwencji wymaga
przeprowadzenia badań empirycznych w przekroju różnych typów jst.
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Summary
In the years 1991–2009 expenditures financed from the budgets of local government in Poland has grown in absolute terms and in relation to GDP. The increase in
the amount of expenditure in relation to GDP is also observed in other EU countries.
This trend tends to seek answer to the question of the causes and consequences of this
phenomenon. Local expenditures are an expression of the tasks performed by local
government units but height, types and directions of spending depends on many factors. These factors can be divided into: sociological, political, social, economic and
others. On the other hand, local expenditures have also certain consequences which
can be divided into socio-economic, political, economic, and others.
Translated by Sławomira Kańduła
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ROZWÓJ GOSPODARCZY JAKO PŁASZCZYZNA
ODDZIAŁYWAŃ W STRATEGIACH LOKALNYCH

Wstęp
Podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach lokalnych jest
stała poprawa warunków do wzrostu przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość, która
może być różnie interpretowana w teorii, w praktyce znajduje zawsze jednakowo
ważne umocowanie. Dzięki niej bowiem wykreowane zostają nowe produkty
i usługi, wzrasta zamożność mieszkańców jednostek terytorialnych, tworzone
są nowe miejsca pracy. Odpowiednio stymulowany rozwój gospodarczy przejawia się w korzyściach dla budżetu lokalnego, w postaci nowych źródeł zwiększających wpływy budżetowe, lub bardziej racjonalnym wydatkowaniem środków
publicznych. Powyższe przesłanki, oprócz wielu innych, decydują o konieczności respektowania sfery gospodarczej w zarządzaniu rozwojem lokalnym, którego narzędziem planistycznym i realizacyjnym jest strategia rozwoju lokalnego.
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze strategiami gminnymi, eksponującymi kwestie stymulowania rozwoju gospodarczego na obszarach lokalnych. Ponadto przedstawiono funkcje strategii rozwoju zorientowanej na pobudzanie lokalnej gospodarki oraz omówiono ważniejsze elementy
strategicznych planów rozwoju na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, znajdujących się w sąsiedztwie Szczecina.
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1. Orientacja na rozwój gospodarczy w programowaniu rozwoju
lokalnego
Samorząd terytorialny realizuje różnorodne zadania. Do ważniejszych
z nich, choć nieobligatoryjnych, należy realizowanie programów wspierających gospodarkę. Realizacja zadań progospodarczych powinna odbywać
się przy respektowaniu zasad interesu publicznego, które są fundamentem
działalności jednostek samorządu terytorialnego (jst). Władze samorządowe
powinny z zaangażowaniem, ale i ostrożnością, włączać się bezpośrednio lub
pośrednio w sferę lokalnej gospodarki. W kontekście powyższego, zasadne
i potrzebne wydaje się zarządzanie rozwojem lokalnym w tej sferze, w szczególności zarządzanie procesowe przy wykorzystaniu strategii rozwoju lokalnego, zorientowanej na tworzenie warunków do funkcjonowania lokalnej
przedsiębiorczości.
Jst mogą uczestniczyć w przedsięwzięciach gospodarczych poprzez
różne formy. Mogą być bezpośrednim nabywcą towarów i usług od podmiotów gospodarczych, m.in. dokonując zakupów na potrzeby realizowanych
zadań. W innym ujęciu, jako organy władzy publicznej, mogą podejmować
przewidziane prawem działania, mające na celu tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej
przez podmioty prywatne. W końcu, jednostki samorządowe mogą prowadzić
działalność o charakterze gospodarczym w ramach systemu gospodarki komunalnej1. Wspomniane kierunki zaangażowania lokalnego wskazują na szerokie możliwości jednostek samorządu lokalnego w oddziaływaniu na lokalny
rozwój gospodarczy.
Z punktu widzenia zarządzania rozwojem lokalnym zasadnicze znaczenie
ma procedura planowania i realizacji zadań lokalnych zorientowanych na tworzenie warunków do powstawania i rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz
przyciągania inwestorów zewnętrznych. Logika budowy strategii rozwoju lokalnego zorientowana na kulturę przedsiębiorczości przesądza wówczas o uczestnikach lokalnej gry („aktorach lokalnych”), o sposobach ich udziału w realizacji
strategii (m.in. alianse strategiczne, sieci kooperacyjne), dokonuje wyboru opcji
1
L. Jędrzejewski, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane
zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2007, s. 28.
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rozwojowych oraz wskazuje podstawowe sfery aktywności (np. wzmacnianie
lokalnych trendów rozwojowych, nacisk na integrację społeczną)2.
Oddziaływanie na lokalny rozwój gospodarczy poprzez zapisy strategii jst jest zdeterminowane m.in. urynkowieniem gospodarki, zdecentralizowanym systemem zarządzania zasobami publicznymi, artykułowaniem przez
społeczność lokalną kwestii interesów społecznych i ekonomicznych. Pojawiające się z jednej strony, zagrożenie konkurowania o – z natury rzeczy –
rzadkie zasoby, a z drugiej strony, potrzeba utrzymania się na runku w warunkach odczuwalnej konkurencji lokalnych przedsiębiorstw, zmienia zasadniczo
zakres i formy oddziaływania samorządu terytorialnego na procesy planowania strategicznego rozwoju gospodarczego na jego obszarze.
Zapisy strategicznych planów powinny zależeć od czynników endoi egzogenicznych. Szczególnie ważna jest tu konieczność dokonywania
wyboru zakresu i metod oddziaływania na przedsiębiorstwa lokalne. W odniesieniu do nich niezbędne wydaje się zadanie szeregu pytań, w tym dotyczących np.3:
– kondycji gospodarki lokalnej,
– przyjętych dotąd metod jej regulowania,
– pożądanych przyszłych stanów gospodarki,
– możliwych i skutecznych sposobów jej regulowania,
– sposobów zapewnienia odpowiednich warunków dla działalności gospodarczej.
Strategia rozwoju lokalnego eksponująca kwestie gospodarcze będzie
polegała na ustaleniu konkretnych celów rozwoju, możliwych do osiągnięcia
w bliższej i dalszej przyszłości, metod, które zostaną zastosowane w realizacji ustalonych celów, oraz zestawu środków, jakie zostaną wykorzystane
do ich osiągnięcia. Działania w sferze gospodarczej sprowadzą się do określenia zestawu inicjatyw w zakresie dotyczącym m.in.4:
2
Por. Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008, s. 170.
3
E. Zeman-Miszewska, Wpływ samorządów lokalnych na zachowania rynkowe przedsiębiorstw, w: D. Kopycińska (red.), Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Print Group Daniel
Krzanowski, Szczecin 2007, s. 110.
4
Por. B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd
Terytorialny” 2007, nr 3, s. 20.
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–

koordynacji działalności podmiotów gospodarujących na danym terenie
w celu realizacji przez nie maksimum korzyści dla całego systemu,
– rozwiązywania konfliktów, które mogą pojawić się między różnymi podmiotami lokalnymi,
– inicjowania przedsięwzięć gospodarczych, korzystnych z punktu widzenia harmonizacji rozwoju,
– inicjowania współpracy między przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami konsumenckimi,
– współudziału w inwestycjach o szczególnym znaczeniu dla jednostki
samorządowej,
– kreowania korzystnych warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw na obszarze lokalnym.
Strategia lokalna eksponująca kwestie gospodarcze powinna być zorientowana na skuteczne wykorzystanie miejscowych potencjałów, realizację
koniecznych etapów prowadzących do realizacji głównych celów, a także
przewidywanie możliwych działań alternatywnych. Powinna być otwarta
w wymiarze egzogenicznym, przez co efekty jej realizacji będą odczuwalne
nie tylko na poziomie jednej gminy, lecz również jednostek samorządowych
znajdujących się w jej sąsiedztwie.
2. Zakres i funkcje strategii rozwoju lokalnego
zorientowanej na pobudzanie gospodarki
Strategia lokalna zorientowana na pobudzanie rozwoju gospodarczego,
to strategia, której przedmiotem oddziaływania stają się zadania fakultatywne.
Zadania fakultatywne nie wynikają z regulacji kompetencyjnych jako dyspozycje ustawowe dla działalności gminy czy powiatu. Na ich realizację natomiast
pozwala tzw. kompetencja generalna wyrażona w ustawie o samorządzie gminnym5, która ze względu na fakt, że zadania te są istotne dla prawidłowego rozwoju danej jst, pozwala uznać je za przedmiot samorządowych oddziaływań.
Rolą władz lokalnych, jako animatora procesów rozwojowych, jest stworzenie warunków stabilnego, harmonijnego i dynamicznego rozwoju gospo5
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy, tekst jednolity art. 6 ust. 1, DzU 2001,
nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
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darczego danej jednostki terytorialnej6, przy wykorzystaniu wszystkich tych
zasobów, uwarunkowań, możliwości i szans wynikających z otoczenia, które
temu rozwojowi mogą służyć. Samorząd gminny jest zatem elementem sterującym procesami lokalnego rozwoju gospodarczego. Jego działania nie
powinny ograniczać się wyłącznie do sfery regulacji, lecz obejmować również wpływ na kształt sfery realnej, zwłaszcza przez stymulowanie rozwoju
gospodarczego, racjonalne zagospodarowanie przestrzeni, ochronę zasobów
środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Innymi słowy, władze gminy winny pełnić funkcje7:
– stymulujące, tzn. pobudzające i dynamizujące procesy rozwojowe w gminie, w tym gospodarki lokalnej,
– regulacyjne, tzn. przeciwdziałające pojawiającym się sprzecznościom
i konfliktom pomiędzy różnymi podmiotami gospodarującymi, a także
eliminujące występujące bariery (progi) rozwojowe lub ograniczające
negatywne skutki ich występowania.
Można wskazać, że najczęściej rezultatem strategii rozwoju lokalnego
zorientowanej na rozwój gospodarczy staje się zbudowanie systemu wsparcia przedsiębiorców, opartego m.in. na:
– inwestycjach i wydatkach budżetowych,
– preferencjach fiskalnych,
– nawiązaniu współpracy międzysektorowej,
– przygotowaniu warunków do działalności gospodarczej lub jej rozszerzenia,
– promocji i obsłudze inwestorów,
– polityce edukacyjnej i polityce rynku pracy.
6
J. Kot, Rozwój lokalny – jego istota, cele i czynniki, w: T. Markowski, D. Stawasz (red.),
Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 159.
7
M. Ziółkowski, M. Goleń, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, w: H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa 2003, s. 50.
W tym jednak miejscu warto przytoczyć inny sposób pojmowania tych dwóch podstawowych
funkcji gminy, mianowicie podawany przez S.L. Bagdzińskiego i odnoszący się do programowania lokalnego rozwoju gospodarczego. Autor przez funkcję stymulującą rozwój lokalny
rozumie kształtowanie środowiska business environment i realizację inwestycji infrastruktury
technicznej, natomiast do funkcji regulacyjnej zalicza m.in. stanowisko władz samorządowych
wobec gospodarki podporządkowanej tym władzom. Ponadto autor wyróżnia dwie dodatkowe
funkcje, tj. promocyjno-informacyjną oraz kontrolno-koordynacyjną. Szerzej na ten temat: S.L.
Bagdziński, Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej), Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 1994, s. 45.
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Strategia rozwoju lokalnego może być postrzegana jako zestaw działań warunkujących aktualne i przyszłe zaangażowanie podmiotów lokalnych.
W takim ujęciu jej funkcje polegać będą na wariantowaniu zachowań „aktorów
lokalnych” w konkretnych warunkach decyzyjnych. W szczególności dotyczyć to będzie procesu realizacyjnego, w którym wizja i wyznaczone cele będą
przełożone na konkretne zapisy programów realizacyjnych. Funkcją strategii
będzie tu z pewnością wdrożenie realizacji planu rozwoju za pomocą zawartych w nim metod, narzędzi i środków.
Istotą strategii jest dokonywanie wyborów. Wybory najczęściej dotyczą
ogólnych zapisów, niezbędnych i wystarczających do osiągnięcia celów rozwojowych. Istnieje tu jednak niebezpieczeństwo wpisania do strategii wszelkich mało realnych „pomysłów na przyszłość”. Ponadto strategia rozwoju
gospodarczego powinna być spójna i wolna od wewnętrznych sprzeczności.
Do podstawowych funkcji strategii lokalnej zorientowanej na rozwój
gospodarczy można przypisać te, które są najczęściej przywoływane, a dotyczą szeroko ujmowanej, ogólnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.
Wśród podstawowych funkcji strategii wymienia się przede wszystkim8:
– funkcję aktywizacji, nawiązującą do uruchamiania i pobudzania myślenia zbiorowego i zespołowego o problemach rozwojowych i koncepcjach
związanych z przyszłością struktury lokalnej,
– funkcję koncentracji, oznaczającą skupienie działań na najważniejszych
problemach dla rozwoju jednostki lokalnej i efektywne alokowanie ograniczonych zasobów komunalnych,
– funkcję orientacji, polegającą na konsekwentnym ukierunkowaniu
wszelkich działań podejmowanych w strukturze lokalnej w taki sposób,
by zapewnić urzeczywistnienie wyznaczonych priorytetów rozwojowych
(wizji i celów),
– funkcję spójności, rozumianą jako sposobność i narzędzie do eliminowania lub łagodzenia konfliktów ujawniających się w skali lokalnej oraz
środek umożliwiający harmonizowanie działań aktorów sceny lokalnej,
– funkcję elastyczności, związaną z kształtowaniem umiejętności
wyprzedzającego rozpoznania przyszłych uwarunkowań rozwoju oraz
8
J. Biniecki, B. Szczupak, Strategiczne myślenie o przyszłości gminy, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004, za: Z. Strzelecki (red.), op.cit., s. 172.
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podejmowania stosownych działań w zależności od stopnia urzeczywistniania się któregoś z antycypowanych scenariuszy przyszłości.
Konkludując, warto dodać, że strategia rozwoju ukierunkowana na rozwój gospodarczy powinna być odbierana przez lokalnych decydentów jako
środek ułatwiający podejmowanie decyzji, pozwalający łatwo rozwiązywać
przyszłe dylematy dotyczące wyborów i propozycji działań. Jako narzędzie
zarządzania strategicznego strategia może ułatwić osiągnięcie kompromisów i akceptacji w doborze środków jej realizacji. Ponadto powinna być ona
wyrazem konsensusu społeczności lokalnej, przez co jej realizacja może stać
się bardziej realna. Strategia lokalna zorientowana na rozwój gospodarczy
powinna być zatem kompromisem między początkowymi pomysłami na stymulowanie gospodarki, ograniczonymi środkami i zasobami, za pomocą których tworzone są warunki do pobudzania rozwoju gospodarczego.
3. Rozwój przedsiębiorczości w strategiach wybranych gmin
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Pobudzanie rozwoju gospodarczego daje bardzo wymierne efekty
zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Szczególnie mocno akcentowanymi efektami współpracy są rezultaty przedsięwzięć partnerskich lub
inicjatyw tworzonych w ramach obszarów metropolitalnych.
Działalność jednostek samorządu lokalnego w ramach obszaru metropolitalnego wiąże się z wieloma korzyściami. W szczególności, utworzenie struktury metropolitalnej łączy się z podjęciem działań, które w swoich
zamierzeniach mają doprowadzić do wzmocnienia związków między ośrodkiem centralnym (miastem) a obszarami przyległymi. Ponadto współpraca
między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spójnej (lub wspólnej) polityki społecznej i gospodarczej pozwala na wypracowanie i wdrożenie
zintegrowanego systemu urbanizacji, połączenie sieci transportowej i łączności, wzmocnienie kapitału społecznego. Pociąga to za sobą wzrost gospodarczy, ulegają zmniejszeniu negatywne skutki migracji (szczególnie ludzi
młodych, aktywnych i wykształconych) w kierunku kilku sprawniej funkcjonujących miast, uruchamia się proces zapobiegania peryferyzacji miast,
gmin i regionu.
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W kontekście powyższego interesującą kwestią może okazać się zgodność strategii i polityk rozwoju w sferze gospodarczej miast i gmin działających w jednej strukturze metropolitalnej, a w szczególności perspektywa
pogłębienia wzajemnej korzystnej współpracy między tymi jednostkami.
Współdziałanie dotyczące wspomnianej kwestii między większym ośrodkiem
miejskim a jego najbliższym otoczeniem było przedmiotem analizy „Zgodność
polityk Szczecina i gmin sąsiednich. Wstępna analiza”9. Podstawową przesłanką do podjęcia tematyki opracowania była zaś potrzeba wspólnego tworzenia, rozwoju i korzystania z infrastruktury komunalnej, drogowej, komunikacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, mieszkaniowej i przemysłowej. Do głównych zamierzeń analitycznych zaliczono m.in.:
– wskazanie podstawowych funkcji i atrybutów obszarów metropolitalnych,
– porównanie strategii, programów, planów rozwojowych (wskazanie
na synergię, obszary współpracy, ale również określenie braków, sprzeczności i niedopasowań),
– zweryfikowanie oczekiwań, zamierzeń, planów, ocen gmin ościennych
w stosunku do zasobów i zamierzeń Szczecina.
Wnikliwa analiza dopasowania polityk gmin do funkcji metropolitalnych aglomeracji szczecińskiej została przeprowadzona na module jednostek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Szczecina, tj.: gminy wiejskiej Dobra Szczecińska, gminy miejsko-wiejskiej Goleniów, gminy miejsko-wiejskiej Gryfino, gminy wiejskiej Kobylanka, gminy wiejskiej Kołbaskowo, gminy miejsko-wiejskiej Police, gminy wiejskiej Stare Czarnowo, miasta Stargard Szczeciński. Analiza zgodności została natomiast przeprowadzona
w rozbiciu na konkretne sektory, które w przyszłości mogą stworzyć podstawę
dla spójnej strategii rozwoju dla aglomeracji lub też organizację wybranych
przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze ogólnometropolitalnym.
Polityka wspierania przedsiębiorczości należy do obszarów szczególnego
zainteresowania władz lokalnych wszystkich badanych gmin. Należy wskazać, że najczęściej powtarzającym się celem rozwoju gospodarczego wpisywanym w strategiach i planach przyszłych działań analizowanych jednostek
9
Zgodność polityk Szczecina i gmin sąsiednich. Wstępna analiza. Praca Zrealizowana
na podstawie umowy nr WRMiFP-III/AM/342–1/76/U/07 zawartej pomiędzy Gminą Miasto
Szczecin i Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Szczecinie, Szczecin,
grudzień 2007 r.
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jest ściąganie inwestorów zewnętrznych oraz wsparcie miejscowych przedsiębiorców. W odniesieniu do konkretnych działań prorozwojowych, najczęściej spotykanymi są: przygotowanie terenów pod inwestycje, tworzenie klubów przedsiębiorców, organizowanie szkoleń i wspieranie sektora małych
i średnich przedsiębiorstw. Rzadziej wykorzystywanym narzędziem wsparcia jest system preferencji fiskalnych, tworzenie lokalnych funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych oraz inkubatorów przedsiębiorczości (por. tabela 1).
Tabela 1
Opis związków i głównych relacji między zapisami progospodarczymi strategii
lokalnych SOM

Gmina

Szczecin

Wsparcie
lokalnej
przedsiębiorczości
*

Dobra
Szczecińska

Ważniejsze cele rozwoju gospodarczego
Opis relacji
Współ- WykoPozyskanie
w
odniesieniu
znaczących Wsparcie tworzerzystanie Oddziado zapisów
nie
śroływanie
inwestorów innowa- dowiska majątku na rynek
Strategii
zewnętrz- cyjności otoczenia komuSzczecina
pracy
nych
biznesu nalnego
*

*

*

*

*

*

*

Goleniów

*

*

Gryfino

*

Kobylanka

*

*

Kołbaskowo

*

*

*

Police

*

*

*

Stare
Czarnowo
Stargard
Szczeciński

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*
*

aktywność
eksploracyjna
aktywność
ponadlokalna
aktywność
eksploracyjna
aktywność
eksploracyjna
aktywność
ponadlokalna
aktywność
ponadlokalna
aktywność
ponadlokalna
aktywność
ponadlokalna

Źródło: opracowanie na podstawie Strategia Rozwoju Szczecina, maj 2002 r.; Strategia
Rozwoju gminy Dobra, Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy
Goleniów do 2015 roku, Goleniów, grudzień 2008 r.; Plan Rozwoju Lokalnego
Gminy Kobylanka 2004–2013, Kobylanka, czerwiec 2004 r.; Plan Rozwoju
Lokalnego Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo, 31 stycznia 2008 r.; Strategia
Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020, wrzesień 2006 r.; Strategia Rozwoju
Gminy Stare Czarnowo, Stare Czarnowo, czerwiec 2003 r.; Strategia Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Miasta Stargardu Szczecińskiego, Stargard Szczeciński, lipiec 2000 r.; Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino, maj 2008 r.
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Z dokonanego porównania wynika, że w strategiach Szczecina i gmin
sąsiednich wiele uwagi poświęca się problematyce rozwoju gospodarczego.
Szczególnie zadowalający jest fakt, że w żadnym dokumencie o charakterze
strategicznym nie zawarto zapisów konfliktowych, sprzecznych lub niedopasowanych. Większość przewidzianych w strategiach elementów systemu
oddziaływania na lokalną przedsiębiorczość postuluje konieczność rozwinięcia elementów otoczenia okołobiznesowego, w tym w szczególności instrumentów finansowych i miejsc, gdzie młode firmy mogą rozwinąć swoją działalność. Z przeprowadzonych ocen wynika, że kierunkiem głębokiej współpracy powinno być zatem współdziałanie, którego efekty mają charakter
ponadlokalny.
Ze względu na ryzyko konkurowania międzygminnego, tym samym
np. utracenia pozycji gospodarczej, istotny jest problem odpływu wykwalifikowanej siły roboczej do miejsc bardziej rozwiniętych gospodarczo. Dla
zachowania pozycji ekonomicznej Szczecina i Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego ważny jest także zapis dotyczący zabiegania o inwestora
zewnętrznego, który mógłby zapewnić miejsca pracy mieszkańcom sąsiadujących ze sobą gmin oraz poprawić jakość życia na wspólnym subregionalnym obszarze.
Zakończenie
Rozwój lokalny to proces, którego głównym zadaniem jest podnoszenie konkurencyjności danego obszaru i wyrównywanie dysproporcji rozwojowych na obszarze subregionalnym. Silnym fundamentem wspólnych celów
i efektów działania jest tu połączona koncepcja rozwoju gmin sąsiadujących
dla obszaru metropolitalnego. Wypracowana i zaakceptowana przez wszystkich koncepcja pozwala skuteczniej kształtować wewnętrzną strukturę społeczną, gospodarczą i przestrzenną na obszarach kilku lub kilkunastu gmin.
Współpraca w ramach układu metropolitalnego samorządów lokalnych,
dotycząca podejmowania wspólnych działań sfery gospodarczej, to jeden
z najważniejszych czynników służących podnoszeniu rangi i konkurencyjności regionu na arenie krajowej, a także mający wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie jego wewnętrznej struktury przestrzennej. Dla rozwiązywania
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trudnych spraw aglomeracji miejskich należy, zgodnie z formułą pomocniczości, przyjmować rozwiązania funkcjonalne, które w najmniej kosztowny sposób integrują w system kompetencyjny gmin działających na jednym dużym
obszarze. Takie podejście umożliwia wspólną organizację działań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim w zakresie sieci kolejowych, komunikacji publicznej na całym obszarze, koordynację transportu kolejowego, zarządzanie infrastrukturą techniczną oraz pobudzanie rozwoju gospodarczego.
Partnerstwo i współpraca w ramach metropolii pozwalają przez to wyznaczać i realizować bardziej ambitne i nowoczesne cele rozwoju gospodarczego.
Literatura
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ECONOMIC DEVELOPMENT AS A PLANE INTERACTIONS
IN LOCAL STRATEGIES

Summary
Stimulating entrepreneurship is an important area of local government economic
policy. Economic development policy is essential to develop the overall strategy for
local development. In this context, the main objectives have been selected to develop
an analytical indication of the role and place strategies to support local enterprise and
analyzing the consistency of strategic documents on the example of Szczecin and
neighboring municipalities.
Translated by Magdalena Kogut-Jaworska
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FINANSOWANIE INSTYTUCJI UŁATWIAJĄCYCH
DOSTĘP DO FINANSOWANIA ORAZ INNYCH INSTYTUCJI
O CHARAKTERZE WSPOMAGAJĄCYM PRZEZ SAMORZĄD
TERYTORIALNY, W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWNYCH
DOTYCZĄCYCH POMOCY PUBLICZNEJ

Wstęp
Narzędzia finansowe stanowią podstawową grupę nowoczesnej regionalnej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Niektóre z nich, tzw. instrumenty inżynierii finansowej, są lub mogą być wykorzystywane do pośredniego oddziaływania na zmiany w zakresie dostępności poszczególnych źródeł
oraz rynkowych instrumentów finansowania działalności różnych grup podmiotów, jak małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (jst). Niektóre instrumenty inżynierii finansowej są już tradycyjnie wspomagane w ramach różnorodnych programów
interwencyjnych realizowanych przez władze publiczne. Z kolei inne instrumenty inżynierii finansowej mogą być wspomagane w ramach nowych inicjatyw Unii Europejskiej, jak np. JEREMIE, JASPERS, JESICA.
Skuteczne stymulowanie rozwoju gospodarczego regionu poprzez włączenie się władz samorządowych w procesy ułatwiania dostępu do źródeł
finansowania (kapitału) dla potrzebujących grup podmiotów wymaga jednak,
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oprócz przemyślanej koncepcji wsparcia, uwzględnienia kwestii przepisów
prawnych dotyczących pomocy publicznej. Kwestia ta stanowi przedmiot
niniejszego opracowania.
1. Przesłanki występowania pomocy publicznej
Organy publiczne mogą stosować szereg instrumentów wspierania działań prorozwojowych. W konsekwencji zaangażowania środków publicznych
zachodzi jednak często konieczność określenia, czy środki te nie powodują
zniekształcenia konkurencji na prawidłowo wyznaczonym rynku właściwym
i tym samym nie stanowią selektywnego środka wsparcia. Jeżeli mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, można z dużą dozą prawdopodobieństwa określić, że przedmiotowe środki stanowią pomoc publiczną dla podmiotu wykonującego określone działania zlecone przez jst.
W celu stwierdzenia, czy rzeczywiście definicja pomocy publicznej może
zostać spełniona, istotne jest przeprowadzenie tzw. testu pomocy publicznej. Wykonanie tego testu polega na sprawdzeniu, czy spełnione są wszystkie przesłanki
wskazane w treści art. 87.1. Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (TWE)1.
Zgodnie z przepisem tego artykułu, pomoc publiczna jest zakazana:
„z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w niniejszym Traktacie,
wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu
zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie,
w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”.
Generalny zakaz udzielania pomocy publicznej jest uchylany przez wyjątki,
które pozwalają na odpowiednie oddziaływanie na kreację wspólnego rynku,
jak również znoszenie nierówności w rozwoju poszczególnych branż gospodarki Wspólnoty oraz poszczególnych Państw Członkowskich.
W sprawie „Altmark”2 zostały wyspecyfikowane przesłanki definiujące
występowanie pomocy publicznej, których jednoczesne spełnienie jest niezbędne
DzUUE C 321 E/1 z dnia 29 grudnia 2006 r.
ETS C 280/00 z dnia 24 lipca 2003 r., Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, przy udziale Oberbundesanwalt
beim Bundesverwaltungsgericht (dalej: sprawa „Altmark”).
1
2
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w celu określenia danego środka wsparcia jako pomocy publicznej3. Dla jednoznacznego stwierdzenia, czy dane wsparcie może zostać zakwalifikowane jako
pomoc publiczna, konieczne jest przeanalizowanie następujących kwestii:
– czy beneficjent wsparcia może zostać zdefiniowany jako przedsiębiorca
w rozumieniu funkcjonalnym4,
– czy środki wsparcia pochodzą z zasobu publicznego i są wydatkowane
na podstawie decyzji organu właściwego w danej sprawie,
– czy środki wsparcia przynoszą beneficjentowi korzyść ekonomiczną5,
– czy w wyniku udzielenia beneficjentowi wsparcia może zostać naruszona
konkurencja faktyczna lub potencjalna6,
– czy naruszona jest wymiana handlowa między państwami członkowskimi7.
Jeżeli wsparcie, jakiego ma udzielić organ publiczny, spełnia powyższe przesłanki, to stanowi ono pomoc publiczną i musi podlegać określonym
regułom wspólnotowym. Przede wszystkim istotna jest kwestia spełnienia
ograniczenia dotyczącego maksymalnej intensywności pomocy publicznej8
dopuszczalnej dla określonego województwa, np. dla województwa dolnośląskiego wynosi ona 40% wraz z zastosowaniem odpowiednich możliwych
zwiększeń o 10–20 p.p. Nawet jeżeli dany środek będzie spełniał definicję
pomocy publicznej, istnieje oczywiście możliwość zastosowania wszelkich
3
Orzeczenie ETS w sprawie 30/59 z dnia 23 lutego 1961 r., De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg przeciwko Wysokiej Władzy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
4
Nie ma znaczenia, czy dany podmiot działa z nastawieniem na zysk, czy też nie, jak również nie ma znaczenia forma prawna jego działalności.
5
Korzyść ekonomiczna rozumiana jest jako sytuacja mająca wymiar gospodarczy, w której beneficjent wsparcia otrzymuje preferencyjne warunki finansowe w porównaniu do referencyjnego kosztu pieniądza.
6
Fakt, że beneficjent aktualnie nie spotyka się z konkurencją, nie oznacza, że rynek jest
zamknięty na potencjalne inwestycje; brak spełnienia tej przesłanki występuje w praktyce jedynie wtedy, gdy beneficjent działa w warunkach monopolu prawnego.
7
Prowadzenie działalności gospodarczej o typowo lokalnym/regionalnym zasięgu nie
wyklucza naruszenia wymiany handlowej między państwami członkowskimi; przykładem jest
szereg decyzji z zakresu transportu miejskiego lub szkolnictwa czy też zarządzania nieruchomościami, gdzie zasięg faktycznego oddziaływania danego przedsiębiorcy jest ograniczony
do konkretnego obszaru, co nie stoi na przeszkodzie w utrzymaniu naruszenia tej przesłanki,
gdyż istotna jest możliwość naruszenia swobody przepływu kapitału i poprzez to naruszenie
wymiany handlowej między państwami członkowskimi.
8
Decyzja KE z dnia 13 września 2006 r. „Pomoc państwa N 531/2006 – Polska; Mapa
pomocy regionalnej na lata 2007–2013”.
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dostępnych narzędzi pomocowych, zarówno tych z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego danego województwa, jak i możliwych do przygotowania programów pomocowych bazujących na Rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., uznającym niektóre rodzaje pomocy
za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE9.
Istnieje również możliwość określenia takich warunków brzegowych
finansowania działalności danego beneficjenta, aby nie były spełnione wszystkie warunki definiujące pomoc publiczną. Jeżeli beneficjent nie będzie odnosił wymiernej korzyści ekonomicznej z tytułu uzyskanego wsparcia publicznego, nie będzie spełniona jedna z przesłanek pomocy publicznej i tym samym
dany środek wsparcia nie będzie stanowił pomocy publicznej.
Wyłączna prerogatywa w zakresie definiowania występowania pomocy
publicznej została przyznana Komisji Europejskiej (dalej: KE, Komisja). Oznacza to, że jakiekolwiek działanie podjęte przez organ publiczny w celu wspierania działalności „okołobiznesowej” prowadzonej przez określone podmioty
gospodarcze powinno zostać notyfikowane w KE, w trybie zgłoszenia nowego
środka pomocowego lub też uzyskania pewności prawnej. Obowiązek ten nie
ciąży na dawcy wsparcia, jeżeli wsparcie to jest udzielane w ramach wyłączenia blokowego (Rozporządzenie 800/2008) lub w ramach pomocy de minimis.
2. Program pomocowy lub pomoc indywidualna
Jeżeli dawca pomocy (organ administracji publicznej) zamierza udzielać
wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, może dokonać tego w dwojaki sposób:
– przygotować program pomocowy, definiowany jako „(…) każde działanie, na podstawie którego, bez dalszego wprowadzania w życie wymaganych środków, można dokonać wypłat pomocy indywidualnej na rzecz
przedsiębiorstw określonych w ustawie w sposób ogólny i abstrakcyjny
oraz każde działanie, na podstawie którego pomoc, która nie jest związana z konkretnym projektem, może zostać przyznana jednemu lub kilku
przedsiębiorstwom na czas nieokreślony i/lub w nieokreślonej kwocie”10,
DzUUE L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 TWE (DzUUE L 1999.83.1).
9

10
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opracować pomoc indywidualną, która nie spełnia definicji programu
pomocowego określonego powyżej.
Program pomocowy, jeżeli tylko będzie spełniał warunki wskazane
w Rozporządzeniu 800/2008 lub warunki wsparcia de minimis, nie musi
podlegać stosownej notyfikacji do KE. Jeżeli natomiast w ramach badania
potrzeb potencjalnych beneficjentów zostanie ustalone, że warunki proponowane zarówno przez Rozporządzenie 800/2008, jak i wsparcie de minimis
nie są możliwe do implementacji, konieczne jest przeprowadzenie procedury
notyfikacyjnej. Jeżeli przedmiotem notyfikacji będzie program pomocowy,
zawsze musi zostać zapewnione odniesienie do regionalnej pomocy inwestycyjnej, czyli odniesienie do maksymalnych pułapów pomocy wskazanych
w mapie pomocy.
W ramach programów pomocowych trudno jest zidentyfikować programy, które zakładają 100-procentową intensywność pomocy publicznej,
gdyż KE zawsze podkreśla zasadę proporcjonalności wkładów publicznych.
Oznacza to, że udziałem własnym beneficjenta publicznego nie może być
kapitał własny pochodzący z dokapitalizowania poczynionego przez właściciela – organ publiczny, lecz musi pochodzić ze źródeł komercyjnych (prywatnych). W orzecznictwie wkład prywatny rozumiany jest jako kredyt bankowy (pozbawiony przymiotów pomocy publicznej), własne zasoby kapitałowe (wypracowane w toku prowadzonej działalności gospodarczej) lub
pochodzące od inwestora prywatnego. Jeżeli jednak jedynym (lub posiadającym znaczną część udziałów/akcji) właścicielem danego beneficjenta pomocy
publicznej jest organ władzy publicznej, wszelkie dokapitalizowania noszą,
prima facie, przymiot pomocy publicznej. Oznacza to, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można wskazać w tym wypadku na występowanie pomocy
publicznej o intensywności zbliżonej do 100%. W odniesieniu do pomocy
indywidualnej można zidentyfikować takie same zależności, co oznacza,
że również i w tym przypadku wkład własny beneficjenta musi pochodzić
z jednego z trzech źródeł wskazanych powyżej.
Zarówno program pomocowy, jak i pomoc indywidualna mogą oczywiście zakładać udzielenie pomocy publicznej o intensywności sięgającej 100%,
lecz należy podkreślić, że zaakceptowanie przez KE takiego rozwiązania jest
mało prawdopodobne. Istnieje jednak możliwość wprowadzenia instrumentu
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pomocowego w formie programu pomocowego lub pomocy indywidualnej, przewidującego intensywność do 100%, pod warunkiem że beneficjent
w ramach finansowania publicznego będzie prowadził działalność w ściśle
określonym zakresie i określonej skali, a jego głównym i podstawowym celem
będzie przekazywanie pomocy publicznej dla ostatecznych beneficjentów.
3. Rozwiązania niwelujące występowanie pomocy publicznej
Biorąc pod uwagę to, że środki publiczne, jakie mają zostać przekazane
w ramach pomocy publicznej, posłużą do osiągnięcia zadań nadrzędnych,
to w celu ich realizacji i jednocześnie uniknięcia silnej ekspozycji na kwestię
pomocy publicznej konieczne jest zorganizowanie procedury konkursowej,
zapewniającej uczciwą konkurencję, gdzie przedmiotem przetargu/konkursu
będzie realizowanie zadań zleconych przez samorząd terytorialny. W takim
konkursie może wziąć udział również dany podmiot publiczny (potencjalny
beneficjent pomocy publicznej). Jeżeli przedsiębiorca ten wygra przedmiotowy konkurs, uzyskane wsparcie z zasobów publicznych nie będzie stanowiło kwantyfikowalnej pomocy publicznej.
Można więc wskazać, że przeprowadzenie procedury konkursowej
zapewniającej uczciwą konkurencję, przy jednoczesnym wskazaniu, że jst
(województwa) zamierza pokrywać koszty prowadzonej na zlecenie samorządu działalności w określonej kwocie/określonym udziale/zakresie itp., nie
będzie stanowić podstaw do zdefiniowania tych środków jako pomocy publicznej. Jeżeli natomiast przeprowadzenie procedury konkursowej zapewniającej
uczciwą konkurencję, o której mowa powyżej, nie jest możliwe, to nadal istnieje możliwość powierzenia prowadzenia danej działalności przez wybrany
w sposób dyskrecjonalny podmiot gospodarczy. W odniesieniu do samego
wyboru danego podmiotu nie ma znaczenia, czy jest to podmiot zależny –
i jeżeli tak, to w jakim zakresie – od dawcy analizowanego wsparcia.
Kwestią problematyczną jest jednak sam akt powierzenia. Pomijając
zagadnienia związane z przepisami Kodeksu spółek handlowych11 oraz prawa
zamówień publicznych, istotne od strony pomocy publicznej jest uzasadnie11
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94,
poz. 1037, z późn. zm.

Finansowanie instytucji ułatwiających dostęp do finansowania oraz…

179

nie, dlaczego do wykonywania danego zakresu działań został wybrany dany
przedsiębiorca. W ślad za tym idzie konieczność uzasadnienia, a właściwie zmitygowania wystąpienia selektywnej korzyści ekonomicznej. W orzecznictwie
związanym z zakresem usług w ogólnym interesie gospodarczym (Service of
General Economic Interest12, SGEI) istnieje możliwość powierzania wykonywania określonych usług z wykorzystaniem rekompensaty. Jeżeli miałoby zostać
zastosowane to rozwiązanie, konieczne jest spełnienie określonych warunków.
Podstawową kwestią jest identyfikacja słabości rynku i udowodnienie,
że jedynie dany podmiot jest w stanie wypełnić powierzone zadania. Udzielenie powierzenia może odbyć się tylko na podstawie aktu publiczno-prawnego,
gdzie zostaną wskazane jasne i transparentne warunki wykonywania zadań
powierzonych. Następnie, istotne jest również określenie zasad rekompensowania ponoszonych kosztów, tak aby nie występowała tzw. nadmierna kompensata ponoszonych kosztów i aby nie doszło tym samym do wystąpienia
pomocy publicznej. Jeżeli zostanie zaprojektowane rozwiązanie finansowania działalności instytucji otoczenia biznesu, opierające się na wykonywaniu
usług w ogólnym interesie gospodarczym, na podstawie zasady transmitowania korzyści na beneficjentów ostatecznych, to można wskazać, że pokrywanie uzasadnionych kosztów, zarówno co do rodzaju, jak i ich wysokości, nie
rodzi podstaw do określenia tego wsparcia jako pomocy publicznej13.
4. Procedura i wymogi formalne
Zgodnie z treścią art. 88.3. TWE, KE jest informowana z odpowiednim wyprzedzeniem, a państwo członkowskie (dawca pomocy) powstrzymuje
się przed wdrażaniem danego środka pomocowego w życie, do czasu wydania stosownej decyzji14. Oznacza to, że dawca pomocy publicznej jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego wniosku notyfikacyjnego. Konieczność
notyfikacji środka pomocowego jest podyktowana wymogiem przestrzegania
Więcej: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html.
Por. N263/08; „Wsparcie na rozwój Parku Naukowo-Technologicznego w Gijon” – wsparcie na doradztwo innowacyjne i usługi okołobiznesowe dla wybranych MŚP ulokowanych
na terenie parku (park jest przekaźnikiem korzyści dla jego lokatorów): http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/register/ii/doc/N-263–2008-WLWL-en-26.03.2009.pdf.
14
Por. art. 88 ust. 3 TWE i art. 3 Rozporządzenia 659/1999.
12
13
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zasad wspólnego rynku i przepisów TWE. Komisja Europejska musi mieć
możliwość odniesienia się do poszczególnych działań, jakie planują podjąć
poszczególne państwa członkowskie. Procedura notyfikacyjna od strony formalnej jest taka sama dla notyfikowania programu pomocowego, jak i dla
notyfikowania pomocy indywidualnej. Zasadnicza różnica występuje w merytorycznej warstwie postępowania. Jeżeli notyfikacji podlega pomoc indywidualna, należy dodatkowo uzasadnić wybór konkretnego podmiotu, który
ma zostać beneficjentem pomocy publicznej.
W celu przeprowadzenia notyfikacji środka pomocowego należy wypełnić stosowny wniosek notyfikacyjny, który jest załącznikiem do Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE15. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy
złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
za pośrednictwem którego jest on kierowany do Komisji Europejskiej16.
Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej17, zarówno programy pomocowe, jak i pomoc indywidualna wymagają opinii Prezesa UOKiK. Ustawa
nakłada również obowiązek uzyskania opinii w przypadku programu pomocowego wydawanego zgodnie z regulacjami wyłączeń blokowych18, mimo braku
obowiązku jego notyfikacji w Komisji Europejskiej. Jednocześnie należy
zaznaczyć, że projekt pomocy indywidualnej udzielanej w ramach wyłączeń
grupowych nie wymaga uzyskania opinii, lecz podmiot udzielający pomocy
może wystąpić o jego notyfikację19.
Prezes UOKiK wydaje opinię, która zawiera w szczególności:
– stanowisko, czy projekt pomocowy przewiduje udzielanie pomocy
publicznej w rozumieniu art. 87.1. TWE,
DzUUE L 2004.140.1, z późn. zm.
Por. art. 20 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy
publicznej, DzU 2004, nr 123, poz. 1291.
17
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej, DzU 2007, nr 59, poz. 404, z późn. zm.
18
Por. art. 12 ust. 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej.
19
Por. art. 12 ust. 2 Ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej.
15

16
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określenie, czy przewidywany środek pomocowy może być określony
jako zgodny ze wspólnym rynkiem,
– propozycje ewentualnych zmian, które mają na celu zapewnienie zgodności planowanego środka ze wspólnym rynkiem,
– stanowisko w sprawie obowiązku notyfikacji projektu.
W przypadku opracowywania programu pomocowego lub pomocy indywidualnej, organem odpowiedzialnym za wypełnienie wszelkich obowiązków formalnych jest, w myśl przepisów Ustawy o postępowaniu w sprawach
pomocy publicznej, organ administracji publicznej opracowujący projekt tego
programu, a w przypadku pomocy indywidualnej – podmiot udzielający tej
pomocy20. Prezes UOKiK w ciągu 21 dni wydaje opinię w sprawie programu
pomocowego, a w ciągu 60 dni w przypadku pomocy indywidualnej. Termin
jest liczony od daty złożenia wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Prezes UOKiK ma prawo wezwać organ notyfikujący do uzupełnienia
złożonych informacji, a jeżeli organ uchyli się od ich dosłania, Prezes UOKiK
wydaje opinię na podstawie posiadanych informacji. Oznacza to, że organ
dokonujący notyfikacji nie musi odpowiadać na pytania Prezesa UOKiK, lecz
tym samym podejmuje decyzję, że opinia UOKiK będzie wydana na podstawie posiadanego stanu faktyczno-formalnego21. Należy również zaznaczyć,
że wniosek notyfikacyjny zostaje przesłany do KE w specjalnym formularzu
elektronicznym, a opinia Prezesa UOKiK stanowi istotny załącznik. Notyfikacja programu pomocowego wymaga zgody Rady Ministrów, która podejmuje
stosowną uchwałę po zapoznaniu się z opinią Prezesa UOKiK.
Jeżeli w odniesieniu do projektu pomocy indywidualnej opinia wydana przez
Prezesa UOKiK będzie negatywna, to organ dokonujący zgłoszenia może w ciągu
14 dni, od daty otrzymania przedmiotowej opinii, wystąpić do Prezesa o dokonanie notyfikacji w KE22. Prezes UOKiK może odmówić dokonania notyfikacji
po upływie wspomnianego terminu 14 dni w przypadku pomocy indywidualnej.
Należy również zaznaczyć, że dokonanie notyfikacji projektu programu pomocowego ustanowionego na podstawie aktu prawa miejscowego nie wymaga zgody
Rady Ministrów i następuje niezwłocznie po wydaniu opinii Prezesa UOKiK.
20
21
22

Por. art. 13 ust. 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej.
Por. art. 14 i 15 Ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej.
Por. art. 18 ust. 2 Ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej.
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W postępowaniu przed KE organem właściwym do reprezentowania
dawcy – organu notyfikującego program pomocowy – jest Prezes UOKiK.
Wszelkie wątpliwości i pytania, jakie KE może zgłaszać w zakresie notyfikowanego programu pomocowego, mogą być kierowane do organu notyfikującego lub innych interesariuszy danego środka pomocowego. Podmioty te mają
obowiązek udzielenia wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień we wskazanym terminie. Postępowanie przed KE jest regulowane Rozporządzeniem Rady
(WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającym szczegółowe zasady
stosowania art. 93 Traktatu WE23. Komisja wymaga od państw członkowskich
złożenia kompletnego wniosku notyfikacyjnego, co przy braku definicji tego
pojęcia powoduje, że nie jest określony faktyczny czas oczekiwania na decyzję, gdyż KE może zawsze wezwać do uzupełnienia złożonego wniosku24.
Po otrzymaniu zgłoszenia środka pomocowego, KE bezzwłocznie rozpoczyna badanie. Po przeprowadzeniu badania wstępnego, gdy KE stwierdza, że środek będący przedmiotem zgłoszenia nie stanowi pomocy, ustalenie
to zostaje stwierdzone w formie decyzji. W przypadku gdy Komisja po przeprowadzeniu badania wstępnego stwierdza, że nie ma żadnych wątpliwości
co do zgodności środka będącego przedmiotem zgłoszenia ze wspólnym rynkiem, Komisja podejmuje decyzję, że środek jest zgodny ze wspólnym rynkiem. Komisja tym samym wydaje decyzję o niewniesieniu zastrzeżeń. W decyzji określone zostaje, który z przewidzianych TWE wyjątków zastosowano.
W przypadku gdy po przeprowadzeniu wstępnego badania Komisja stwierdza, że zaistniały wątpliwości co do zgodności środka, będącego przedmiotem
zgłoszenia, ze wspólnym rynkiem, Komisja podejmuje decyzję o wszczęciu
postępowania zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu – decyzja o wszczęciu formalnej procedury dochodzenia. Powyższe decyzje KE podejmowane są w terminie dwóch miesięcy od dnia po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia. Zgłoszenie
zostaje uznane za kompletne, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od jego otrzymania lub od otrzymania wszelkich dodatkowych informacji, o jakie się zwrócono,
Komisja nie zażąda żadnych dalszych informacji. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą zarówno Komisji, jak i zainteresowanego państwa członkowskiego. W przypadku gdy jest to właściwe, Komisja może ustalić krótsze terminy.
23
24

DzUUE L 1999.83.1, z późn. zm.
Por. art. 2 i 4 ust. 5 Rozporządzenia 659/1999.
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W przypadku gdy KE nie podejmuje decyzji określonych powyżej w terminie dwóch miesięcy (określonych jak wskazano wyżej), pomoc uznaje się
za dozwoloną przez KE. Państwo członkowskie może wówczas wprowadzić te
środki po uprzednim zgłoszeniu Komisji, chyba że Komisja podejmie decyzję
w terminie 15 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia25. Jeżeli KE zdecyduje
się na wszczęcie formalnej procedury dochodzenia, postępowanie przybiera
szerszy charakter i mogą w nie zostać zaangażowane podmioty, których interesy
mogą zostać naruszone wskutek udzielenia przedmiotowej pomocy publicznej.
Formalna procedura dochodzenia kończy się w ciągu 18 miesięcy od daty
jej wszczęcia, lecz okres ten może zostać przedłużony na podstawie porozumienia między Komisją a zainteresowanym państwem członkowskim26.
KE po wydaniu stosownej decyzji przekazuje ją państwu członkowskiemu;
w przypadku Polski organem upoważnionym do przyjęcia stosownej decyzji
jest Prezes UOKiK. Następnie decyzja jest przekazywana organowi notyfikującemu przedmiotowy środek pomocowy.
Jeżeli zostanie zastosowane rozwiązanie oparte o koncepcję SGEI, z formalnego punktu widzenia notyfikacja nie jest konieczna. Wskazuje na to treść
decyzji Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust.
2 TWE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia
usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym27. Jednocześnie należy wskazać, że ze względu na zniwelowanie ryzyka wystąpienia
pomocy publicznej, wskazane byłoby przeprowadzenie notyfikacji, lecz już
nie jako zgłoszenie środka pomocowego, lecz uzyskanie pewności prawnej
w przedmiotowym zakresie. Wynikiem złożonego do Prezesa UOKiK wniosku notyfikacyjnego może być opinia, w której Prezes UOKiK wskaże na brak
konieczności dokonywania stosownego zgłoszenia. W takim przypadku, mając
na względzie brak mocy wiążącej, jaką jest obciążona opinia Prezesa UOKiK,
przyznanie wsparcia należy do decyzji organu udzielającego rekompensaty
ponoszonych kosztów z tytułu wykonywanych określonych usług. Zasadniczo
jednak należy wskazać, że przeprowadzenie pełnej procedury notyfikacyjnej
i uzyskanie decyzji KE w przedmiotowej sprawie znosi wszelkie ryzyka zwią25
26
27

Por. art. 4 Rozporządzenia 659/1999.
Por. art. 6 i 7 Rozporządzenia 659/1999.
DzUUE L 2005.312.67.
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zane z występowaniem nielegalnej pomocy publicznej. Jednocześnie trzeba
podkreślić, że procedura notyfikacyjna (jak opisano wyżej) wiąże się z określonymi wymogami czasowymi i formalnymi.
Zakończenie
Zwiększanie dostępu niektórych, zwykle najbardziej poszkodowanych,
grup podmiotów do źródeł finansowania rozwoju ich działalności stanowi
poważny problem i wyzwanie dla władz samorządu terytorialnego. Istnieją
możliwości – nie tylko potencjalne, lecz także realne – włączenia się samorządu terytorialnego w rozwiązanie tego problemu (zwanego niekiedy problemem „luki dostępności do finansowania”). Warunkiem skutecznego włączenia się w proces ograniczania zidentyfikowanej luki jest uwzględnienie istniejącej kwestii pomocy publicznej i dokładne przemyślenie przedsięwzięcia
wsparcia w jej kontekście.
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KIERUNKI ZMIAN W POLSKIEJ POLITYCE REGIONALNEJ
W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ KRAJOWEJ STRATEGII
ROZWOJU REGIONALNEGO 2010–2020:
REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE

Wprowadzenie
Polityka regionalna jako integralna dziedzina współczesnej polityki
gospodarczej państwa jest dziedziną stosunkowo młodą, gdyż początki swoje
ma dopiero w latach 30. XX w. Wtedy to zaistniały pierwsze motywacje i przesłanki do wprowadzenia działań państwa związanych z tą polityką. W kolejnych latach pojawiały się coraz to nowe warunki przemawiające za stosowaniem w szerszym zakresie polityki regionalnej, obecnie zalicza się do nich
przesłanki: społeczne, militarne, ekonomiczne i ostatnio ekologiczne1.
Współcześnie wszystkie powyższe przesłanki odgrywają nadal istotną
rolę w działaniach podejmowanych w ramach polityki regionalnej. Można
wręcz stwierdzić, że ich znaczenie w wielu sytuacjach – szczególnie wraz
z postępującą globalizacją życia społeczno-gospodarczego – nasiliło się, często nabierając nowej jakości i podlegając intensyfikacji. Obecnie polityka
regionalna stała się integralnym elementem polityki gospodarczej państw oraz
instytucji ponadnarodowych. W praktyce oznacza to, że większość działań
1

B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2000, s. 341.
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gospodarczych podejmowanych przez organy władzy państwowej ma wymiar
regionalny. Sam obszar oddziaływania polityki regionalnej można określić
jako działalność organów władzy publicznej, które podejmują działania w celu
pobudzania i ukierunkowania rozwoju regionalnego2.
1. Kształtowanie się polskiej polityki regionalnej na przełomie wieków
Kwestia wypracowania założeń polityki regionalnej podnoszona była
w Polsce już na początku ostatniej dekady XX w., jednak okres ten cechował się indyferentyzmem przestrzennym, wyrażającym się faktyczną obojętnością władz państwowych na przebieg procesów w układzie przestrzennym,
przy równoczesnym oczekiwaniu automatycznego dokonywania konwergencji w wyniku mechanizmu rynkowego. Działania takie były podbudowane
powszechnymi poglądami o równomiernym rozwoju przestrzennym kraju.
Nawet eksperci OECD, autorzy raportu pt. Problemy polityki rozwoju regionalnego w Polsce (Paryż, 1992–93) stwierdzili, że „Polska ma szczęśliwie
zrównoważoną strukturę przestrzenną. W tym kontekście polityka regionalna
powinna być raczej ukierunkowana na wspieranie strukturalnych zmian przystosowawczych, niż na wyrównywanie istniejących dysproporcji”3. Większość
podejmowanych przedsięwzięć z zakresu polityki regionalnej była nakierowana praktycznie na łagodzenie negatywnych skutków, a nie przyczyn wywołujących narastanie dysproporcji w rozwoju regionalnym, przy czym były
to działania niepowiązane ze sobą, mające rozwiązać określony problem.
Można więc stwierdzić, że polityka regionalna przybierała charakter pasywny,
a spowodowane to było obowiązującym modelem zarządzania, w którym jedynym podmiotem tej polityki był szczebel rządowy, dlatego w sposób naturalny koncentrowała się ona na tych zjawiskach, które były istotne z punktu
widzenia rządu, bez uwzględniania w pełni interesu społeczności lokalnej.
G. Gorzelak i B. Jałowiecki (1999) określają tę politykę mianem regresywnej, charakteryzującą się tym, że była realizowana pod wpływem nie tylko
2
J. Szlachta, Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI
wieku, w: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert-Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1996, s. 16.
3
Polska. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006, Wersja
robocza 4.1, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2002, s. 25.
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trudnej sytuacji regionu, lecz także dużych nacisków politycznych i społecznych, a sprowadzała się wyłącznie do desygnacji zazwyczaj i tak za małych
środków finansowych4. A przecież prawidłowa realizacja polityki rozwoju
regionalnego wymaga dostosowania metod jego wspierania do bieżącej sytuacji gospodarczo-społecznej, a także do kierunków wypracowanej strategii.
Polityka regionalna, a zwłaszcza te jej dziedziny, które dotyczą kształtowania procesów wzrostu gospodarczego w skali regionalnej, musi mieć
odpowiednią podbudowę instytucjonalną. Zinstytucjonalizowanie polityki
regionalnej jest wręcz nieodzownym warunkiem jej skuteczności. W realiach
naszego kraju, dopiero po wyborach w 2005 r. powołano Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Dokonując oceny realizowanej w latach 90. XX w. polityki regionalnej,
należy stwierdzić, że charakteryzowała się ona5:
– nadmiernym centralizmem,
– bardzo posuniętą unifikacją rozwiązań,
– skromnymi, niewystarczającymi środkami finansowymi,
– brakiem instrumentów i instytucji umożliwiających koordynację działań
z tego zakresu.
Początkiem nowej polityki regionalnej była zrealizowana w roku 1999
reforma administracji publicznej, w wyniku której powołano nowe szczeble
samorządu terytorialnego, tj. powiat i samorządowe województwo, przy równoczesnym zastąpieniu 49 małych województw 16 dużymi. Od tego momentu
można mówić o pojawieniu się podstaw do prowadzenia zarówno polityki
intraregionalej, jak i rozwoju lokalnego. Podmiotami realizującymi rozwój
na szczeblu regionu stały się samorządowe województwa. Głównym narzędziem realizacji tej polityki jest strategia rozwoju, w której powinny być
zawarte podstawowe cele, obejmujące swoim zakresem:
– pielęgnację polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców,
– pobudzanie aktywności gospodarczej,
G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Strategie polskich regionów w procesie integracji europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 1/2.
5
A. Pyszkowski, Zasady polityki regionalnej państwa, „Gospodarka Narodowa” 1995,
nr 2–3, s. 1–2.
4
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podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
województwa,
– zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego, przy
uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,
– kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
Samorząd odpowiada także za integrację wewnętrzną województwa, rozwój obszarów rolniczych oraz uzyskał możliwość realizacji współpracy z regionami z innych państw, przy zachowaniu suwerenności terytorialnej kraju.
Liczba utworzonych województw jest jednak wynikiem kompromisu
politycznego, często nieuwzględniającego rzeczywistych przesłanek. W okresie poprzedzającym przekształcenie terytorialnej organizacji kraju podejmowano liczne dyskusje na temat kierunku tych zmian, przykładem może być
dyskusja, która odbyła się na posiedzeniu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w dniu 27 stycznia 1997 r. Innym przykładem konkretnych
rozwiązań może być propozycja wypracowana w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, wskazująca, że optymalną liczbą byłoby 12 regionów, co umożliwiłoby:
– rzeczywistą decentralizację, w wyniku której oprócz administracji rządowej występowałyby silne regiony,
– wzrastanie poczucia tożsamości regionalnej,
– pełniejsze wykorzystanie potencjału dużych aglomeracji miejskich,
– lepsze wykorzystanie wszystkich czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, a w efekcie dynamizowanie tego procesu,
– rozwój współpracy międzynarodowej na szczeblu regionalnym, co w sposób bezpośredni wpływałoby na dostosowanie się do standardów europejskich.
Propozycje rządu były zbieżne z ustaleniami Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i także wskazywały na 12 województw, jednak w ostateczności powołano ich 16. Spowodowało to, że obok dużych i silnych regionów, takich jak Mazowsze, Wielkopolska czy Dolny Śląsk, powstały regiony
małe, nieodbiegające potencjałem społeczno-gospodarczym w znaczny sposób od istniejących wcześniej. Słabą stroną powołanych samorządów wojewódzkich były rozwiązania w zakresie finansów publicznych. W efekcie przyjętych rozwiązań nadal występowała silna (nadmierna) koncentracja środków
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publicznych w gestii administracji rządowej. Ciągle nie ma także ukształtowanych faktycznych relacji między polityką inter- i intraregionalną6.
Analizując terytorialne zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego w Polsce, należy zwrócić uwagę, że główny problem nie leży w różnicach międzyregionalnych, a wewnątrzregionalnych – zwłaszcza między centrami (obszarami metropolitalnymi) a peryferiami regionów. Diagnoza stanu
uwarunkowań rozwojowych i aktualnego stanu zróżnicowań przestrzennych
dowodzi, że:
– zróżnicowania międzyregionalne w Polsce nie odbiegają od przeciętnych
zróżnicowań przestrzennych w obrębie poszczególnych krajów UE;
– zwiększa się zróżnicowanie tempa i skali procesów rozwojowych. Beneficjentami tych procesów są regiony wielofunkcyjne, skupiające ośrodki
naukowe, najlepiej przygotowaną kadrę, o relatywnie dobrych powiązaniach infrastrukturalnych i wykształconych instytucjach otoczenia
biznesu;
– procesy rozwojowe napotykają na większe problemy o charakterze strukturalnym w województwach skupiających przemysły wydobywcze, przemysł obronny oraz byłe państwowe gospodarstwa rolne;
– większe od przeciętnych zróżnicowania występują w zakresie kształtowania się niektórych wskaźników społeczno-gospodarczych, które określają potencjał endogenicznego rozwoju danego województwa. Szczególnie duże zróżnicowania występują w zakresie stopy bezrobocia, udziału
pracujących w rolnictwie w stosunku do ogółu zatrudnionych, poziomu
wykształcenia mieszkańców, dostępu do usług edukacyjnych i społecznych, podstawowego wyposażenia infrastrukturalnego miast i gmin wiejskich oraz infrastruktury o znaczeniu regionalnym, rozwoju sektora MSP
oraz instytucji otoczenia biznesu;
– luka infrastrukturalna występuje najsilniej na obszarze Polski wschodniej
oraz północno-wschodniej i dotyczy województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.
Sytuacja polskich regionów nie uległa diametralnej zmianie po 1 maja
2004 r. Nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian ani w kwestiach
6
J. Borowiec, Infrastruktura techniczna a konkurencyjność regionów, w: M. Klamut (red.),
Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
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społecznych, ani gospodarczych czy chociażby w postawach społecznych.
Jest to naturalne, mimo że nie pasuje do wielu wcześniej nakreślanych scenariuszy, gdyż integracja ze strukturami unijnymi jest procesem, a 1 maja był jednym ze znaczących jego elementów, ale w zasadzie go inicjujących. Wstąpienie do Unii Europejskiej stwarza określone korzyści (mają jednak one zawsze
charakter potencjalny) oraz realne zagrożenie dla polskich regionów. Do podstawowych negatywnych zjawisk należy zaliczyć możliwość peryferalizacji
polskich regionów – szczególnie tych wschodnich, wręcz pojawiają się stwierdzenia o peryferalizacji peryferii7.
Takie zagrożenia potwierdza sytuacja polskich regionów, określona
poprzez ocenę endogenicznego potencjału rozwojowego.
Podsumowując, można stwierdzić, że dotychczasowe zmiany w polskiej
polityce regionalnej były następstwem zmian w ogólnej polityce gospodarczej
państwa. I ta ogólna polityka gospodarcza państwa ma również duże znaczenie dla rozwoju regionów. Tworzenie stabilnych warunków otoczenia – walka
z inflacją, bezrobociem, stabilny i sprzyjający rozwojowi system podatkowy,
sprawny i racjonalny system ubezpieczeń społecznych, prowadzenie polityki
wspierania konkurencji, restrukturyzacja gospodarki – to obecnie ważne uwarunkowania sprzyjające polityce rozwoju prowadzonej w regionach. Prócz tego,
ważnym czynnikiem – z punktu widzenia współczesnego rozwoju regionów
w Polsce – jest zapewnienie koordynacji polityki regionalnej z polityką przemysłową i makroekonomiczną. Dopiero całościowe, skoordynowane działanie może przynieść pozytywne skutki w rozwoju poszczególnych regionów8.
2. Założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020:
Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
Jako nowy, a równocześnie ważny element zmian w polskiej polityce
regionalnej należy uznać Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010–
2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, która obecnie jest w toku szeroko rozumianych konsultacji społecznych. Dokument ten stanowi obszerne
7
G. Gorzelak, Polskie regiony w procesie integracji europejskiej, „Studia Regionalne
i Lokalne” 2002, nr 2–3.
8
J. Borowiec, op.cit.
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opracowanie na temat założeń polityki regionalnej w drugim dziesięcioleciu XXI w. w realiach Polski. Stanowić on ma propozycję do debaty społecznej nad nowymi kierunkami polityki regionalnej. Jest to opracowanie, które
składa się z ośmiu integralnych części, konstrukcja dokumentu ma charakter
klasyczny, przy czym przyjęto układ od ogółu do szczegółu, tj. na początku
przedstawiono wprowadzenie uzasadniające potrzebę zmian, a w ostatnim
punkcie szczegółowe rozwiązania w zakresie finansowania (co prawda jest to,
niestety, najmniej konkretny punkt, na co autorzy również zwracają uwagę).
Dokonując ogólnej oceny, należy podkreślić, że jest to dokument bardzo
istotny dla funkcjonowania naszej gospodarki. Po raz pierwszy mamy do czynienia z tak zwartym, kompleksowym i – co ważniejsze – aktualnym opracowaniem w obszarze założeń polityki regionalnej (należy żałować, że nie opracowano tego dokumentu wcześniej). Jego istotnym dokonaniem jest zerwanie
z dotychczasowym, bardzo zachowawczym, podejściem do tej problematyki.
Po raz pierwszy w sposób precyzyjny, co stanowi niewątpliwą zaletę dokumentu, wskazano na to, że rozwój odbywa się w ściśle wyodrębnionych miejscach i jakiekolwiek próby przeciwdziałania temu procesowi są kosztowne,
obniżają łączny poziom rozwoju, a co najważniejsze, są nieskuteczne – czyli
nie wywołują zjawiska konwergencji w przestrzeni.
W tym kontekście za bardzo interesujący można uznać coroczny raport
Banku Światowego za rok 2009, wydany w cyklu World Development Report,
który nosi znamienny tytuł Reshaping Economimc Geography (przekształcając geografię gospodarczą), a co może być pokłosiem nie tylko kryzysu i wzrostu znaczenia przestrzeni w gospodarce, lecz także ubiegłorocznej nagrody
Nobla, przyznanej twórcy nowej geografii ekonomicznej, Paulowi Krugmanowi. Podstawową tezą tego dokumentu jest stwierdzenie, że najbardziej efektywnymi przedsięwzięciami na rzecz wzrostu gospodarczego są takie, które
z jednej strony, sprzyjają „naturalnej” koncentracji geograficznej działalności gospodarczej, a z drugiej, wspomagają integrację ekonomiczną zarówno
w skali poszczególnych gospodarek narodowych, jak i w przekroju międzynarodowym. Takie podejście wydaje się bardzo realistyczne, gdyż odrzuca
ono ostatecznie przebrzmiałą już ideę z przełomu lat 60. i 70. XX w. o unifikacji przestrzennej. Co zresztą jest słuszne, ponieważ ostatecznym celem
polityki gospodarczej, w tym zwłaszcza polityki regionalnej, powinno być
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dążenie do wzrostu dobrobytu (w tym jego przestrzennej konwergencji), nie
zaś dążenie do równomiernego rozłożenia poziomu aktywności gospodarczej w skali regionów i kraju. Oczywiście teza postawiona przez autorów
zrywa z prostym założeniem, że aktywność gospodarcza w danym miejscu
przekłada się na zamożność danej społeczności lokalnej. Potwierdzeniem
tego mogą być przykłady zarówno pozytywne, jak i negatywne, szczególnie
istotne wydają się w tej materii doświadczenia krajów skandynawskich. Przy
czym dominuje pogląd, że dotychczasowe doświadczenia z dekoncentracją
działalności w przestrzeni nie przekładały się na oczekiwany wzrost gospodarczy, i tym samym zmniejszenie ubóstwa. Jak stwierdzają autorzy, naturalna jest dążność w ramach gospodarki do faworyzowania jednych miejsc
względem innych, w takim razie przeciwdziałanie tym tendencjom jest równoznaczne z hamowaniem dobrobytu.
Autorzy tego dokumentu wskazują na trzy wymiary współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego, realizowanego w dobie kryzysu, tj.:
– nierówność terytorialną – współczesna aktywność gospodarcza podlega
ścisłej koncentracji przestrzennej w wybranych miejscach,
– sprzężenie zwrotne – koncentracja działalności gospodarczej musi być
kompatybilna z konwergencją poziomu konsumpcji (zamożności),
– efekt sąsiedztwa (neighbourhood effect) – powiązany jest z koniecznością realizacji integracji przestrzennej, która skutkuje długookresową
konwergencją korzyści w przestrzeni.
Według autorów raportu tylko odpowiednie uwzględnienie tych trzech
zjawisk w ramach polityki gospodarczej (regionalnej) będzie skutkować osiągnięciem odpowiedniego wzrostu społeczno-gospodarczego, przekładającego się na satysfakcjonujący poziom życia całej społeczności danej jednostki terytorialnej.
Powyższe uwagi na temat raportu Banku Światowego wskazują, że autorzy KSRR nawiązują w znacznej mierze do założeń tego dokumentu. Szkoda,
że nie został on w pełni wykorzystany przy wypracowaniu założeń, gdyż wyjaśniłby pewne niejasności, a także pozwoliłby na większe (śmielsze) wskazanie nowych działań gdyż – mimo że KSRR można uznać za opracowanie
wręcz przełomowe w naszych realiach i dotychczasowych opiniach na temat
polityki regionalnej – ostatecznie nie zrywa on z poprzednimi rozwiązaniami
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w sposób kategoryczny, przyjmując w wielu miejscach postawę ewolucyjną,
co w efekcie sprowadza się do poprawy dotychczasowego modelu.
Istotny wydaje się zapis, że „w niektórych krajach tradycyjne programy
pomocy regionalnej i »zakłócające« (distortive) polityki sektorowe nie zanikły
całkowicie, jednak przyjęto bardziej selektywne systemy udzielania pomocy”.
Pomijając to, że w naszym kraju prymat „zakłócających” polityk sektorowych
był powszechny, to takie ujęcie w naszej sytuacji, gdzie przechodzimy ciągłą
(„pełzającą”) próbę restrukturyzacji gospodarki, byłoby wskazane. Nawiązując do wspomnianego raportu Banku Światowego, jego autorzy formułują
założenia o idealnej polityce gospodarczej. Taka optymalna polityka gospodarcza powinna polegać na:
– wspólnych instytucjach,
– rozbudowie infrastruktury (szczególnie łączącej, która pozwoli na szerszą dystrybucję korzyści związanych z rosnącą koncentracją aktywności
gospodarczej),
– interwencjach dotyczących wyraźnie określonych obszarów.
O ile pierwsze dwa rozwiązania są zgodne z nowym paradygmatem,
o tyle ostatnie odnosić można do polityk sektorowych, ale zawężając ich zakres
i ograniczając liczbę, co jest zgodne z wcześniejszym założeniem. Autorzy
trafnie formułują w rozdziale Najważniejsze wyzwania Polityki regionalnej
do roku 2020 dziewięć obszarów strategicznych wyzwań, których określenie ma stanowić podstawę polityki regionalnej. Wiele wątków stanowi wręcz
nowatorskie podejście i, co ważniejsze, jest dobrą diagnozą naszej rzeczywistości, np. o zdolności do absorpcji procesów rozwojowych jednostek przestrzennych, o nieefektywnym systemie edukacji, a przede wszystkim o niskiej
jakości instytucji publicznych. Ważne jest także spostrzeżenie, że „w układzie
geograficznym zapobieganie procesom marginalizacji musi być ograniczone
tylko do wybranych obszarów(…)”9. Jest to istotne spostrzeżenie, które może
niezbyt popularne medialnie, zgodne jest z wymaganiami współczesnej gospodarki. W tym kontekście szkoda, że nie skorzystano tutaj z dorobku Richarda
Floridy – socjologa amerykańskiego, który zasłynął ostatnio z wielu kontrowersyjnych koncepcji. Jego krytyka kapitału społecznego i wprowadze9
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nie pojęcia klasy kreatywnej wydają się godne uwagi, gdyż tak jak stwierdza – nie ludzie podążają za pracą, ale praca podąża za ludźmi o odpowiednich postawach i kwalifikacjach.
Czwarty rozdział poświęcony podstawowym zasadom polityki regionalnej w zasadzie nie wnosi nic nowego i w większości powtarza powszechnie znane i akceptowane zasady. Natomiast piąty rozdział koncentruje się
na celu i wizji polityki regionalnej. Sformułowany cel brzmi: „Efektywne
wykorzystanie przez regiony specyficznych terytorialnych potencjałów dla
osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności terytorialnej w horyzoncie długookresowym”10. Mimo że cel ten nawiązuje do teorii wzrostów endogenicznych i w tym ujęciu jest poprawny, to sformułowanie o specyficznych terytorialnych potencjałach nie w pełni jest czytelne.
Jeżeli chodzi wyłącznie o wyjątkowe (unikatowe) potencjały, to faktycznie każdy region takie posiada, jednakże w globalizującym się świecie konkurencja prowadzona jest w każdym obszarze życia społeczno-gospodarczego i z udziałem wszelkich (nie tylko unikatowych) potencjałów. Dlatego akcentowanie potencjałów tylko specyficznych jest znacznym zawężeniem problemu. Z drugiej strony autorzy wskazują, że tak sformułowany cel, obok endogenicznych czynników, wskazuje także na konieczność wykorzystania czynników egzogenicznych. Interesujące są także spostrzeżenia na temat ukierunkowanej interwencji publicznej, które nawiązują do wcześniejszych uwag o selektywności zmniejszenia zróżnicowania
przestrzennego. Przyjęte wskaźniki celu strategicznego KSRR wydają się
poprawne (ich weryfikacja nastąpi w praktyce). Natomiast bardzo ważne
jest wskazanie modelu rozwoju regionalnego – jest to model rdzeniowo-dyfuzyjny. Przyjęcie takiego modelu jest nowatorskie (zgodne z wieloma najnowszymi koncepcjami i przywołanym wcześniej raportem Banku Światowego) i politykę regionalną w naszym kraju przenosi na wymiar XXI
wieku. Istotny jest zapis o poprawie efektywności administracji publicznej
w wyniku mającego nastąpić procesu terytorializacji polityk sektorowych,
który ma rozpocząć się w 2010 r. Te i wcześniej przywołane zapisy wskazują, że dokument zakłada także zmiany instytucjonalne, co może stanowić gwarancję jego realizacji. Także trzy cele krajowej polityki regionalnej
10

Ibidem.

Kierunki zmian w polskiej polityce regionalnej w świetle założeń…

195

wydają się kompleksowe i zgodne z najnowszymi procesami występującymi w gospodarce. Ich szczegółowa analiza na dalszych stronach, może
fragmentami zbyt obszerna, ukazuje podstawowe koncepcje oraz uzasadnienia ich realizacji.
W rozdziale siódmym wskazuje się na system realizacji KSRR. Mimo
stosowania zbyt wielu ogólnych wyrażeń, cenne jest założenie mówiące
o tym, że głównymi podmiotami polityki regionalnej będą Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i samorząd terytorialny na szczeblu województwa.
Jest to rozwiązanie zgodne z dotychczasowym funkcjonującym w naszym
kraju; szczególnie na szczeblu samorządu w dużej mierze przyniosło ono
pozytywne efekty. Rozmytym założeniem jest natomiast wieloszczeblowy
system zarządzania o układzie wertykalnym i horyzontalnym. Szczególnie
funkcje przypisane MRR wydają się mało osiągalne bez zmian jego pozycji
w dotychczasowych strukturach władzy. W praktyce pozycja ta powinna
być zbliżona do tej, jaką ma Ministerstwo Finansów, i przyjmować rozwiązanie superministerstwa, inaczej partykularne interesy innych resortów uniemożliwią realizację tych złożeń. Błędne wydaje się włączenie
do realizacji polityki regionalnej wojewody, gdyż przypisane mu zadania są praktycznie drugorzędne, do tego w wielu wymiarach kontrolne.
Wydaje się, że główne podmioty tej polityki, tj. ministerstwo oraz samorząd wojewódzki, mogą się porozumieć bez szczebla pośredniego i przejąć w pełni te zadania.
W KSRR niewiele uwagi poświęcono Strategiom Rozwoju Województw,
które stanowią już podstawę funkcjonowania regionów w wielu przekrojach,
w tym w programach operacyjnych. Założenie, że docelowo powinny łączyć
one szczeble lokalny i krajowy, jest mało konkretne, bowiem powinno się
wskazać, który z nich będzie stanowił bazę (punkt odniesienia).
Ostatni punkt dotyczy ram finansowych i trzeba zgodzić się z autorami,
że jest to najmniej konkretny fragment, z przyczyn niezależnych od autorów.
Należy się zgodzić, że montaż finansowy jest podstawą polityki regionalnej,
oraz z tym, że środki unijne będą odgrywały nadal znaczną rolę. Natomiast
można sięgnąć po nowe niestandardowe instrumenty finansowe, związane
z rozwojem rynków finansowych.
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Podsumowanie
KSRR stanowi ciekawą koncepcję reformy polityki regionalnej
w naszym kraju. Uwzględnienie w nim najnowszych koncepcji rozwoju
przestrzennego oraz wyzwań cywilizacyjnych powoduje, że dokument ten
nabiera wymiaru nowoczesności na miarę XXI w. W wielu wypadkach jednak powiela on stare rozwiązania, które będą przeszkadzały w realizacji zadań
w nim postulowanych. Dotyczą one zarówno rozwiązań szczegółowych, jak
i fundamentalnych, np. pozycja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w strukturach władzy. Bez takiej zmiany podstawowym podmiotem tej polityki pozostaje nadal samorząd wojewódzki, który będzie musiał wprowadzać te bardzo istotne założenia w życie. Wskazywanie na podmioty prywatne, jako
równoprawnych partnerów polityki regionalnej, nie do końca jest rozwiązaniem akceptowalnym (szczególnie w kontekście ostatnich przypadków),
gdyż jako podmioty nastawione na zysk będą lobbowały we własnym partykularnym interesie. Odpowiednim natomiast partnerem wydają się społeczności lokalne i regionalne, poprzez kształtujący się sektor społeczny, stanowiący wyraz ich upodmiotowienia.
Zasadniczym przesłaniem tego dokumentu jest potwierdzenie, że w przestrzeni społeczno-gospodarczej obserwujemy naturalną skłonność do koncentracji działalności gospodarczej. Dlatego wskazanie na tego typu miejsca
koncentracji jako na bieguny wzrostu staje wyzwaniem współczesnej polityki regionalnej. Jednak trzeba także dążyć do przenoszenia efektów wzrostu
na inne obszary, tak żeby dywergencji gospodarczej towarzyszyła konwergencja w poziomie życia. Ważne, w wyniku tych założeń, staje się wypracowanie mechanizmu transmisji efektów dobrobytu, poprzez odpowiednią infrastrukturę (określaną mianem spatially blind institutions). Dlatego w praktyce
w naszym kraju należy więcej uwagi poświęcić wypracowaniu elementów
tej infrastruktury, gdyż bez ich precyzyjnego określenia wzrost gospodarczy
może stać się udziałem tylko wybranych społeczności lokalnych (szczególnie obszarów metropolitalnych).
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DIRECTIONS OF CHANGES IN POLISH REGIONAL POLICY
IN THE LIGHT OF GUIDELINES OF THE NATIONAL REGIONAL
DEVELOPMENT STRATEGY 2010–2020:
REGIONS, CITIES, RURAL AREAS

Summary
Dynamic and deep changes conducted in Poland during the Nineties that concerns every aspect of social and economic life force the authorities to work out new
guidelines for regional policy. As a result of occurring new development factors and
its spatial considerations economic activity moved from region to region. Document
that is attempt to adjust polish regional policy to this specific changes appeared in
Poland but also an answer for a challenge connected with building knowledge-based
economy is The National Regional Development Strategy 2010–2020: Regions, Cities, Rural Areas.
Translated by Stanisław Korenik
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ROLA EUROREGIONÓW
WE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
NA PRZYKŁADZIE EUROREGIONU PRADZIAD

Wprowadzenie
Procesy integracji oraz współpracy transnarodowej, międzyregionalnej i transgranicznej są jednymi z dominujących zjawisk obserwowanych
we współczesnej Europie. Kierunki, cele i instrumenty tego współdziałania
określa wspólna polityka regionalna ukierunkowana na zrównoważony rozwój, konkurencyjność i innowacyjność regionów integrującej się stale Europy.
Warunkami powodzenia wszelkiej współpracy ponad granicami są znajomość i zrozumienie specyfiki sąsiada, które pomagają w zdobyciu wzajemnego zaufania. W rezultacie współpraca tego rodzaju przyczynia się do otwartości, wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej, kulturalnej i terytorialnej wzdłuż wewnętrznych i zewnętrznych granic Unii Europejskiej (UE).
Pomimo tego, że historia integracji europejskiej sięga kilkudziesięciu
lat, to dla obszaru Wspólnoty ciągle charakterystyczne są duże zróżnicowania
terytorialne w zakresie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Wynika
to w dużej mierze z dynamicznego charakteru procesu integracji europejskiej
i wstępowania w granice Wspólnoty kolejnych krajów. Na pograniczu Unii
współpraca obszarów sąsiadujących państw stanowi przedsionek, poprzez
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który zasady europejskiego rozwoju przenikać mogą do kolejnych krajów,
zainteresowanych perspektywą dołączenia do UE. W takiej formule, w okresie przedakcesyjnym również Polska miała możliwość rozwijania współpracy transgranicznej i czerpania korzyści z pozytywnych jej efektów. Jednak fakt przystąpienia do grona członków UE nie zmniejsza atrakcyjności
tej współpracy, a wręcz przeciwnie, poprzez podobieństwa kulturowe, językowe oraz realizowane wspólnie programy gospodarcze i społeczne przyczynia się do tego, że zainteresowanie współpracą na pograniczu wewnętrznym
stale wzrasta. Celem tej współpracy jest rozwijanie wspólnych struktur, procedur i instrumentów pozwalających na zniesienie przeszkód administracyjnych i prawnych oraz przekształcenie sąsiedztwa w siłę napędową mobilności, rozwoju gospodarczego i postępu społecznego.
Z uwagi na regionalny charakter współpracy przygranicznej oraz strukturę polskiego systemu samorządowego, istotną rolę w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, opracowywaniu i wdrażaniu programów tej współpracy pełnią władze i instytucje regionalne: urzędy marszałkowskie, urzędy
wojewódzkie, euroregiony. Ich rola polega na wskazywaniu strategicznych
celów rozwoju danego obszaru, na koordynowaniu ich realizacji przez powiązania pozostałych partnerów, którymi są m.in.: gminy, powiaty, organizacje
społeczne, instytucje naukowe i przedsiębiorstwa. Spośród regionalnych animatorów współpracy transgranicznej zasadnicze znaczenie dla rozwoju obszarów przygranicznych ma funkcjonowanie euroregionów. Mając na uwadze
bogactwo doświadczeń obserwowanych w ramach współpracy transgranicznej i fakt, że są one stosunkowo mało znane poza samymi euroregionami,
jako cel artykułu przyjęto ukazanie roli, jaką pełnią one w procesie ożywiania współpracy przygranicznej ukierunkowanej na budowanie konkurencyjności regionu. Efekty ich działań zaprezentowano na przykładzie Euroregionu
Pradziad.
1. Charakter i formy współpracy transgranicznej
Współpraca regionów granicznych oznacza podejmowanie działań
w celu umocnienia sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami
terytorialnymi dwóch lub większej liczby umawiających się regionów danych
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państw1. Jest specyficznym rodzajem współpracy międzynarodowej, dzięki
której regiony bądź samorządy lokalne łączą swoje siły w celu wspólnego
rozwiązania problemów natury ekonomicznej, społecznej, prawnej, administracyjnej, technicznej czy naukowej. Jest to jednak współpraca, o kierunkach
i przebiegu której decydują następujące grupy uwarunkowań: historyczne,
polityczno-prawne, gospodarcze, socjologiczne. Okoliczności historyczne
związane są z rolą, jaką w procesie podziału grup narodowościowych i wspólnot historycznych odegrały granice państwowe. Warunki polityczno-prawne
stanowią istotny element procesu politycznej integracji europejskiej dla krajów
członkowskich UE, jak i tych kandydujących do Wspólnoty. Obejmują one
takie kwestie, jak ustrój polityczny sąsiadów, ich polityka zagraniczna i przynależność do politycznych bądź militarnych ugrupowań międzynarodowych,
stopień adekwatności i struktury władzy samorządowej. Z kolei wśród niebagatelnych uwarunkowań gospodarczych wskazać można na szczególne znaczenie poziomu i tempa rozwoju ekonomicznego sąsiadujących krajów, stan
zagospodarowania infrastruktury przygranicznej czy wsparcie finansowe tej
współpracy przez UE. I wreszcie determinanty socjologiczne, społeczno-kulturowe, które związane są z mentalnością mieszkańców terenów przygranicznych, znajomością języka sąsiada, stereotypowymi barierami i uprzedzeniami
między społecznościami sąsiadujących krajów.
Tak zróżnicowane podstawy inicjujące i określające charakter współpracy transgranicznej wzajemnie się przenikają i determinują, co w efekcie
skutkuje szerokim wachlarzem zadań, w obrębie których prowadzona jest
ta współpraca. W podstawowym zakresie współpraca ta dotyczy2:
– infrastruktury technicznej, zagospodarowania przejść granicznych, układów komunikacyjnych, infrastruktury komunalnej;
– gospodarki regionalnej i lokalnej (kojarzenie zagranicznych podmiotów
gospodarczych, wymiana towarów i surowców, świadczenie usług, tworzenie izb przemysłowo-handlowych, działalność informacyjno-doradcza, szkoleniowa, promocja regionu i firm);
Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi (tzw. Konwencja Madrycka Rady Europy z 1980 r.), DzU 1993, nr 61,
poz. 287.
2
Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008, s. 296–297.
1
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–

sfery społecznej (rozwijanie demokracji lokalnej i regionalnej, wymiany
kulturalnej, sportowej, oświatowej, naukowej oraz turystycznej);
– ochrony środowiska przyrodniczego transgranicznych obszarów chronionych;
– gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, tworzenia jednolitych koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszarów transgranicznych.
Z obserwacji dotychczasowych doświadczeń współpracy na pograniczu widać, że zasadniczą formą jej realizacji są euroregiony. Nazwa „euroregion” oznacza zarówno wyodrębniony obszar geograficzny, obejmujący przygraniczne części dwu lub więcej państw, które chcą ze sobą współpracować
i koordynować działania społeczności lokalnych w różnych dziedzinach3, jak
i organizację powołaną do koordynacji współpracy na takim obszarze przez
strony umowy euroregionalnej i zaakceptowaną przez Unię Europejską, która
może wspierać finansowo jej działalność. Euroregion to forma współpracy
przygranicznej na płaszczyźnie społeczno-gospodarczo-kulturalnej, realizowana bez potrzeby angażowania się władz centralnych danego kraju4. Euroregiony to także najbardziej zinstytucjonalizowana forma współpracy transgranicznej, powstała w wyniku porozumienia przygranicznych lokalnych i regionalnych jednostek samorządu terytorialnego (jst). Stanowią one platformę
wymiany i transgranicznej współpracy horyzontalnej pomiędzy władzami
lokalnymi i regionalnymi, przez co wzmacniają współpracę na linii pionowej
między władzami lokalnymi lub regionalnymi, rządami i instytucjami europejskimi5. Tak zinstytucjonalizowana współpraca odbywa się z pełnym uznaniem granic państwowych i prawa obowiązującego w krajach uczestniczących w jej tworzeniu. Euroregiony to przykład organizacji ponadgranicznej,
której ramy działania wyznaczone zostają przez podobne problemy, sploty
stosunków oraz gotowość do kooperacji poszczególnych jednostek i instytucji lokalnych. Sprawne, efektywne i skuteczne realizowanie przyjętych dziaG. Michałowska (red.), Mały słownik stosunków międzynarodowych, WSiP, Warszawa
1996, s. 37.
4
W. Malendowski, M. Ratajczak, Euroregiony. Polski krok do integracji, Atla 2, Wrocław
2000, s. 9–10.
5
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie euroregionów,
DzUUE 2007, C 256/23, s. 131, www.eur-lex.europa.eu.
3
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łań możliwe jest jednak w oparciu o zasady, dobre praktyki współdziałania,
wśród których wymienić można m.in. zasady6: pomocniczości; partnerstwa
pionowego i poziomego; równoprawności i równorzędności stron tworzących euroregion; zachowania tożsamości narodowej, państwowej, regionalnej
i lokalnej przez współpracujące jednostki terytorialne i społeczności lokalne;
solidarności obszarów transgranicznych; dobrego sąsiedztwa mieszkańców
pogranicza; dobrowolności uczestniczenia w euroregionie i w różnych formach współpracy.
Wielość problemów i szans w euroregionie sprawia, że kontynuowanie
i rozwijanie form współpracy transgranicznej staje się nieodzowne. Pomyślny
rozwój i dotychczasowe korzyści uzyskiwane z idei współpracy w ramach
euroregionów zadecydowały o jej rozwinięciu o kolejną formę, jaką jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT). Jest to instrument
współpracy pozwalający na tworzenie na terytorium Wspólnoty ugrupowań
wyposażonych w osobowość prawną, zajmujących się współpracą obszarów
przygranicznych. Podmioty te mają wspomagać realizację celu trzeciego polityki regionalnej UE, który koncentruje się na wsparciu terytorialnej konkurencyjności, promowaniu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju terytorium
UE, wspieraniu regionów peryferyjnych i przygranicznych. Nowy cel umożliwia zatem szerszy zakres geograficzny współpracy, zapewnia bogatsze spektrum narzędzi umożliwiających jego wdrożenie oraz więcej środków finansowych na jego realizację. Utworzenie nowego podmiotu administracyjno-terytorialnego wyposażonego w osobowość prawną przyczynić się może także
do poszerzenia oferty usług publicznych o: sieci informacyjne, komunikacyjne, energetyczne, transportowe; szkoły, szpitale, pomoc w nagłych wypadkach; instytucje i usługi wspierające prywatną działalność gospodarczą, tworzenie nowych miejsc pracy, mobilność pracowników.
Konkurencyjność miasta, gminy lub regionu zależy przede wszystkim
od sprawności instytucjonalnego otoczenia oraz innych elementów, które określa się jako obszarowy system innowacyjny – będący zbiorem firm i instytucji wzajemnie powiązanych na wydzielonym terytorium, sprzyjających procesom innowacji i postępowi technologicznemu w gospodarce lokalnej lub
6
Szerzej: T. Borys, Z. Panasiewicz, Panorama Euroregionów, Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1997, s. 30–32.
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działających na ich rzecz7. Potencjalny, szeroki zakres działania EUWT tworzy warunki umożliwiające powstanie takich obszarowych systemów innowacyjnych na obszarach transgranicznych. Zatem pojawia się tam możliwość
silniejszego oddziaływania na efektywną alokację zasobów pomiędzy partnerami, a w rezultacie rozwój obszaru znacznie wykraczającego poza teren przygraniczny – regionu.
2. Zakres oraz finansowanie działalności w Euroregionie Pradziad
Euroregion Pradziad8 to ponadgraniczne porozumienie samorządów
lokalnych z pogranicza polsko-czeskiego. Euroregion Pradziad został utworzony 1 lipca 1997 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Dorzecza
Osobłogi i Unii Turystycznej Ziemi Nyskiej po stronie polskiej oraz Stowarzyszenia Miast i Gmin Powiatów Bruntál, Jeseník, Šumperk po stronie czeskiej. Obecnie Euroregion ze strony polskiej tworzy 35 gmin i 5 powiatów,
natomiast po stronie czeskiej 74 miasta i gminy. Pod względem terytorialnym
strona polska Euroregionu obejmuje 74% powierzchni i 85% liczby mieszkańców całego Euroregionu. Polska część Euroregionu Pradziad usytuowana
jest w południowej części kraju i obejmuje zachodnią część Płaskowyżu Głubczyckiego i wschodnią część Sudetów. Z kolei czeska część Euroregionu Pradziad leży na obszarze wschodnich Sudetów w paśmie gór Opawskich i Jesioników9. Cały obszar Euroregionu charakteryzuje bogactwo przyrodniczych
obszarów chronionych, zabytków kultury oraz terenów leczniczo-uzdrowiskowych i narciarskich. W tych walorach wspólnego obszaru transgranicznego władze Euroregionu upatrują silnych stron i źródeł innowacyjnego rozwoju, który skutkować ma wzrostem konkurencyjności regionu i zadowoleniem z warunków życia mieszkańców.
7
A. Szewczuk, Aktywny system kreowania zasobów finansowych na poziomie jednostek
samorządu terytorialnego warunkiem podnoszenia konkurencyjności regionów, w: L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, t. IV,
Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, GAB, Gdańsk 2003, s. 322.
8
Nazwa Euroregionu wywodzi się od najwyższego szczytu Jesioników – Pradziada
(1491 m n.p.m.).
9
L. Roszkowska, R. Roszkowski, Rozwój współpracy transgranicznej na granicach Polski
na przykładzie Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
Prudnik 2007, s. 60.
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Tak określony cel działania Euroregionu wymaga odpowiedniego zaplecza finansowego. Nie do przecenienia w zakresie zasilenia finansowego działalności Euroregionu jest uruchomienie wspólnotowych programów i inicjatyw w zakresie współpracy transgranicznej, takich jak PHARE, Program
Współpracy Przygranicznej PHARE CBS, INTERREG IIIA czy wreszcie Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 (PO WT RCz–RP). Środki finansowe pozyskiwane
w ramach tych programów stanowią zasadnicze źródło finansowania współpracy z obszaru pogranicza.
W ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE CBC
na Opolszczyźnie otrzymano dofinansowanie do dwóch dużych projektów
inwestycyjnych w dziedzinie infrastruktury transportowej oraz jednego projektu dotyczącego infrastruktury ochrony środowiska na łączną kwotę 40,5
mln zł, w tym wsparcie unijne 26,5 mln złotych. Dofinansowanie otrzymał
projekt budowy obwodnicy miasta Prudnik na drodze krajowej nr 408 oraz
budowa obwodnicy miejscowości Lubrza, w ciągu drogi krajowej nr 40. Trzecim dofinansowanym projektem było stworzenie podstaw systemu bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku, którego celem była poprawa stanu
wód powierzchniowych Doliny w wyniku rozbudowy sieci kanalizacyjnej
odprowadzającej ścieki z terenów miejskich i wiejskich do miejskiej oczyszczalni ścieków w Prudniku. Oprócz skutkowania bezpośredniego, pośrednim efektem realizacji tych projektów było stworzenie blisko 70 miejsc pracy
w sektorze usług funkcjonujących w strefie oddziaływania wykonanych zadań.
Również wykorzystując środki finansowe w ramach Funduszu Małych
Projektów programu PHARE w okresie 1996–2003 po polskiej stronie Euroregionu Pradziad skutecznie zrealizowano 97 projektów typu „ludzie dla
ludzi”, przy blisko 100% wykorzystaniu środków. Zauważyć należy, że wśród
małych projektów dominowały zadania z zakresu wymiany kulturalnej, turystyki i rozwoju gospodarczego, natomiast najbardziej zaniedbanym obszarem aktywności była ochrona środowiska. Z kolei analizując strukturę beneficjentów, widać zróżnicowaną aktywność poszczególnych ich typów. Na polskim obszarze Euroregionu Pradziad najbardziej ożywione były stowarzyszenia, fundacje i związki, które wykonały blisko 20% wszystkich projektów.

206

Maja Krasucka

Również dużym poziomem zaangażowania charakteryzowały się domy kultury i ośrodki sportu.
Podstawowe korzyści, które zrodziły się na gruncie współpracy transgranicznej Polaków i Czechów realizowanej w ramach małych projektów, to:
spotkania mieszkańców sąsiadujących państw podczas imprez kulturalnych,
wymiana młodzieży, organizacja targów gospodarczych, konferencji i seminariów naukowych, festiwali piosenki czy zawodów sportowych, jak również
nauka języka sąsiada oraz publikacje poświęcone problemom daleko wykraczającym poza granice jednego kraju, mające na celu przełamywanie barier
kulturowych czy historycznych poprzez uświadamianie lokalnej społeczności,
wzajemne związki i podobieństwa oraz wspólną odpowiedzialność za kształtowanie rzeczywistości w najbliższej okolicy.
Beneficjenci z obszarów przygranicznych korzystali także ze wsparcia dostępnego w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska. Łączna kwota przyznana na finansowanie projektów z programu w Euroregionie Pradziad wyniosła 19,17 mln zł, co stanowiło ponad
80% wartości sfinansowanych projektów. W ramach przyznanych środków
zrealizowano łącznie 111 projektów, w tym 76 tzw. mikroprojektów realizowanych przez Euroregion. Największym zainteresowaniem beneficjentów
z województwa opolskiego cieszyły się właśnie mikroprojekty, w ramach których zrealizowano kilkadziesiąt imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych, wspierających integrację społeczności lokalnych na obszarze przygranicznym. Przeprowadzono liczne kampanie promocyjne atrakcji turystycznych
pogranicza polsko-czeskiego, wydając: albumy, mapy, foldery, książki, przewodniki, kartki pocztowe, filmy itp., wzięto udział w targach turystycznych
w Brnie, Pradze, Ostrawie, Katowicach, Opolu i Poznaniu, zbudowano system Informacji Turystycznej „Królestwa Pradziada” oraz organizowano festiwale folklorystyczne, festyny rycerskie, imprezy sportowe. Ważnym zadaniem
w procesie integracji społecznej na pograniczu jest także, realizowane z inicjatywy szkół, nauczanie języka czeskiego w Prudniku, Głuchołazach i Opolu.
W odniesieniu do projektów, których beneficjentami były gminy, podmioty sektora społecznego czy gospodarczego, działalność Euroregionu
obejmowała także pomoc w wyszukiwaniu dla nich partnerów współpracy.
Z obszaru takiego wsparcia istotną korzyścią jest opracowanie bazy danych
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firm chętnych do współpracy ze stroną czeską. Baza ta dostępna jest w Internecie, czeskich izbach handlowych i Ambasadzie RP w Pradze. Nie bez znaczenia jest także działalność szkoleniowo-edukacyjna Euroregionu, którą można
obserwować w formie organizacji seminariów dla przedsiębiorców w zakresie
współpracy gospodarczej z Czechami, obiegu informacji o transgranicznym
rynku pracy. Jako ostatni obszar aktywności Euroregionu wskazać należy także
działania wspierające tworzenie koncepcji i realizację wielu pomysłów, w tym
m.in.: uruchomienie transgranicznych linii kolejowych, zapoczątkowanie i patronat nad organizacją kolejnych edycji Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego i Tragów „INTER-REGION”.
Przedstawione w dużym skrócie podział i katalog działań podejmowanych zarówno przez Euroregion, jak i w jego obszarze przez innych beneficjentów ukazują bardzo szeroki wachlarz form współdziałania oraz realizowanych zadań. Z uwagi na to, że na obszarze wsparcia cały czas występują bariery, które spowalniają przemiany społeczno-ekonomiczne regionu,
ograniczając wykorzystanie lokalnego potencjału oraz obniżając atrakcyjność
regionu dla zagranicznych inwestorów i turystów, zakres aktywności w obszarze współpracy transgranicznej ulega rozszerzeniu, głównie za sprawą realizacji PO WT RCz–RP 2007–2013. Celem globalnym tego programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego
poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców10. Wśród projektów dofinansowanych przez PO WT RCz–RP na lata 2007–2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów, Euroregion Pradziad realizuje projekt „Polsko-Czeski
Kurier Informacyjny”. Na rzecz wspierania rozwoju turystyki i rozbudowy
infrastruktury turystycznej realizowane są takie przedsięwzięcia, jak: „Stworzenie transgranicznej bazy materialnej ochrony tkackich tradycji kulturowych
Prudnika i Krnova” oraz „Dziedzictwo przyrodnicze miast Prudnik i Bruntal
nowym transgranicznym produktem turystycznym”11.
Ponadto, w celu osiągnięcia wzrostu efektywności współpracy transgranicznej oraz intensyfikacji współpracy w tych dziedzinach, gdzie obecnie jest
10
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007–2013, s. 29, www.mrr.gov.pl.
11
www.europradziad.pl.
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to niemożliwe bądź utrudnione, Euroregion Pradziad rozważa dwa warianty
działania. Jednym z nich jest możliwość współtworzenia z innymi sąsiednimi euroregionami dużych EUWT, by wspólnie zarządzać środkami unijnymi na rozwój pogranicza. Z kolei druga droga to inicjowanie i współuczestniczenie w tworzeniu lokalnych ugrupowań, celem realizacji np. transgranicznych produktów turystycznych12. Ciekawym pomysłem na współpracę jest
utworzenie, wraz z euroregionami Nysa i Glacensis, ugrupowania zarządzającego – wraz z partnerami z Czech i Niemiec – środkami unijnymi. Również
w samym obrębie Euroregionu Pradziad rozważane jest stworzenie lokalnego
ugrupowania transgranicznego, którego zadaniem mogłoby być utworzenie
unikalnego w skali światowej produktu turystycznego: przedłużenie kolejki
wąskotorowej Třemešná–Osoblaha (Czechy) do Racławic Śląskich (Polska)
czy dalej do Głubczyc i Raciborza, oraz utworzenie przygranicznego skansenu kolejowego. Jest to jednak przedsięwzięcie, którego realizacja wymagałaby włączenia się do ugrupowania możliwie dużej ilości samorządów polskich i czeskich, w tym również samorządu województwa.
Podsumowanie
Istotnym elementem sukcesu idei i instytucji Euroregionów jest pomniejszenie negatywnych skutków oddziaływania granic państwowych, będących barierami dla rozwoju współpracy, i zbliżanie społeczności lokalnych
zamieszkujących tereny euroregionów. Służy temu realizacja i wspieranie
wielu z przytoczonych w artykule inicjatyw. Analizując efektywność realizowanych dotychczas przez Euroregion Pradziad projektów oraz osiągnięte
rezultaty, można stwierdzić, że zakończyły się one powodzeniem, a miernikiem sukcesu zrealizowanych projektów może być zadowolenie społeczności
zamieszkującej obszar Euroregionu oraz poziom absorpcji przyznanych środków finansowych. Słuszność i skuteczność istnienia euroregionów potwierdza
również fakt, że UE uznając euroregiony za jedną z form realizacji polityki
regionalnej, sukcesywnie zwiększa obszar ich działania, rozszerzając szanse
rozwoju gospodarczego tych obszarów.
12
Forum Polskich Regionów Granicznych w Euroregionie Pradziad, www.europradziad.pl/
mpnews.php.
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THE ROLE OF EUROREGIONS IN CROSS-BORDER COOPERATION ILLUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF EUROREGION PRADED

Summary
After the transition processes in the 90s of the 20th century, cross-border cooperation has become a new challenge in Polish foreign policy. From amongst regional
drives of cross-border cooperation, the functioning of Euroregions is of utmost significance to the development of border areas. Considering vast experience gained during
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cross-border cooperation and the fact that the achievements are relatively unknown
outside of the Euroregions themselves, the article presents their role in the process of
enhancing cross-border cooperation aimed at strengthening the regions’ competitive
advantage. The outcomes of the initiatives have been illustrated with an example of
Euroregion Praded.
Translated by Marek Hildebrand
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Wprowadzenie
Zmiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. stworzyły wiele nowych okoliczności sprzyjających rozwojowi procesów integracji gospodarczej, społecznej i politycznej. Jednym z elementów tej integracji są euroregiony.
Euroregion to zinstytucjonalizowana forma współpracy transgranicznej
między regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów.
Na obszarze Unii Europejskiej istnieje współcześnie ponad 100 zorganizowanych regionów granicznych. Za najbardziej rozwiniętą uznaje się
współpracę w niemiecko-holenderskim EUROREGIO, niemiecko-francuskoszwajcarskim REGIO oraz SAAR – LOR – LUX w trójkącie: Niemcy – Francja – Luksemburg.
We współpracy transgranicznej uczestniczą regiony sąsiadujące ze sobą
przez granicę, a jej szczególną formą są euroregiony. Transgraniczna współpraca umożliwia kontakty, rozwój gospodarczy, wspólne inicjatywy służące
rozwojowi całego regionu, który niejednokrotnie jest sztucznie rozdzielony
granicą państwową1.
1
M. Perzanowski, Republiki regionów, czyli o polityce regionalnej Unii Europejskiej, „ Polski Kalendarz Europejski” 2003, nr 3 (75), s. 32–33.
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Współpraca transgraniczna jest szczególnym przypadkiem współpracy
międzynarodowej, której charakterystycznymi cechami są sąsiedzkość kontaktów oraz lokalny lub regionalny poziom współdziałania. Umowy międzynarodowe o współpracy dwustronnej nie mają na celu realizowania współpracy
między organami państwowymi. Ich rolą jest wskazanie, w jakich warunkach
samorządy sąsiadujących państw mogą nawiązać współpracę i jakie są tego
konsekwencje w prawie wewnętrznym. Współpraca transgraniczna nie jest
środkiem, za pomocą którego samorządy terytorialne mogą zdobyć kompetencje, których nie mają na mocy prawa krajowego. Nie ma ona też na celu
stworzenia nowej formy władz lokalnych o charakterze ponadnarodowym2.
Uczestnictwo gminy czy regionu w porozumieniu euroregionalnym jest
całkowicie dobrowolne i oparte na zasadach wynikających z zatwierdzonego
statutu. Euroregion nie ma osobowości prawnej. Jego statut ma charakter
wewnętrznego uzgodnienia reguł współpracy stron porozumienia transgranicznego, opartego na zasadach konwencji madryckiej (dokument Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami
a władzami terytorialnymi, uchwalony przez Radę Europy w dniu 21 maja
1980 r.) oraz europejskiej karty samorządu terytorialnego (umowa międzynarodowa podpisana 15 października 1985 r. przez Komitet Ministrów
Rady Europy). Polska, będąc członkiem Rady Europy, oba te dokumenty podpisała i ratyfikowała w 1993 r. W euroregionach funkcjonujących na polskim
pograniczu zgodność z wymogami prawa krajowego zapewniło nadanie euroregionom (przez strony uczestniczące w porozumieniach) postaci stowarzyszeń komunalnych, których kompetencje i funkcje w przypadku strony polskiej zostały określone w przepisach zawartych w Ustawie z dnia 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (DzU 1989, nr 20, poz. 104) i w Ustawie
z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i szkolnictwie wyższym (DzU 1990, nr 14, poz. 86)3.
Współpracę między sąsiadującymi ze sobą państwami ułatwia przystąpienie Polski w dniu 21 grudnia 2007 r. do Układu z Schengen, który stanowi
A. Żelazko, Pojęcie współpracy transgranicznej samorządu terytorialnego, „Biuletyn
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2004, nr 24 (212).
3
Z. Przybyła, Euroregiony – nowy element narodowej i międzynarodowej polityki gospodarczej, w: B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2006, s. 566–568.
2
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porozumienie 24 państw, znoszące kontrolę obywateli przekraczających granicę między państwami – uczestnikami porozumienia.
Polityczne i ekonomiczne dążenia zmierzające do likwidacji granic wewnętrznych oraz do intensyfikacji kontaktów wykraczających poza
zewnętrzne granice Unii Europejskiej, nasilają się w Europie od końca lat
80. poprzedniego stulecia. Dlatego regiony prowadzące współpracę transgraniczną odgrywają coraz większą rolę w rozwoju Europy, zbliżając do siebie
społeczności, instytucje i przedsiębiorstwa. Podstawowym celem ich funkcjonowania jest stworzenie ponadgranicznych obszarów społeczno-gospodarczych.
1. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna Euroregionu Pomerania
Zasadniczy rozwój współpracy transgranicznej w Polsce notuje się dopiero
od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, co ma związek z transformacją społeczno-gospodarczą4 (wcześniej np. w latach 70. i 80. XX wieku
współpraca regionów przygranicznych miała już miejsce i dotyczyła głównie tzw. małego ruchu turystycznego, transferu siły roboczej, przygranicznej
wymiany handlowej, kooperacji przemysłowej oraz prób zagospodarowania
Odry, nie była ona jednak zinstytucjonalizowana). Przejawia się to utworzeniem i funkcjonowaniem 18 euroregionów na granicach Polski (z tego 8 na granicy południowej, 4 na granicy zachodniej, 3 na wschodniej i 3 na północnej)5.
Istotne znaczenie miało powołanie w 1991 r. pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Euroregionu Nysa (na pograniczu niemiecko-polsko-czeskim), który wypracował w układzie trójstronnym pierwsze doświadczenia
w tworzeniu podstaw instytucjonalnych współpracy transgranicznej w Polsce i miał znaczenie modelowe.
Idea powstania Euroregionu Pomerania sięga początku lat 90. XX
wieku, kiedy to strona niemiecka wysunęła koncepcję utworzenia tzw. Regionu
4
Polska przeżyła w latach 90. XX wieku prawdziwą eksplozję różnorodnych form współpracy transgranicznej. Rok 1990 uznano za przełomowy. Przerwano bariery, które dotychczas
uniemożliwiały regionom przygranicznym współpracę z partnerami z zagranicy.
5
P. Piasecki, Charakterystyka Euroregionu Pomerania, w: H. Babis (red.), Problemy społeczno-gospodarcze regionów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu
Pomerania, PTE, Szczecin 2009, s. 89.
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Odry. W odpowiedzi strona polska przedstawiła swój plan, który wiosną 1992
roku został przyjęty w uchwale Sejmiku Samorządowego Gmin Województwa Szczecińskiego.
W latach 1992–1995 prowadzono rozmowy dwustronne z udziałem gmin
polskich i niemieckich. Do rozmów włączono także w charakterze obserwatorów partnerów z Danii i Szwecji. W tym czasie powstały pierwsze struktury euroregionalne. We wrześniu 1992 r. utworzono Związek Komunalny
Euroregionu Pomerania z siedzibą w Löcknitz (Niemcy), 14 października
1993 r. zawiązano Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego
„Pomerania”. Natomiast 11 lutego 1994 r. podpisano dwustronne porozumienie o ponadgranicznej współpracy pomiędzy Komunalnym Związkiem Celowym Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” a Związkiem Komunalnym
Euroregionu Pomerania.
Utworzenie Euroregionu Pomerania formalnie sygnowano 15 grudnia 1995 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie polsko-niemiecką
„Umową o utworzeniu Euroregionu Pomerania”. Z dniem 26 lutego 1998 r.
do Euroregionu przystąpił trzeci partner – szwedzki Związek Gmin Skanii
(Kommunförbudet Skane).
Euroregion Pomerania tworzą więc regiony przygraniczne trzech państw:
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Królestwa Szwecji,
zajmujące łącznie powierzchnię 41 000 km2, zamieszkaną przez ok. 3,4 mln
osób.
Pomerania obejmuje po stronie polskiej 96 gmin województwa zachodniopomorskiego, leżących na terenie 21 powiatów (w tym trzy miasta na prawach powiatu – Koszalin, Szczecin i Świnoujście).
W skład strony niemieckiej wchodzi osiem powiatów przygranicznych
i trzy miasta na prawach powiatu w Meklemburgii – Pomorzu Przednim
i Brandenburgii (Barnim, Uckermark, Demmin, Rügen, Nordvorpommern,
Ostvorpommern, Uecker-Randow i Mecklenburg-Strelitz, oraz miasta na prawach powiatu: Neubrandenburg, Stralsund i Greifswald). Stronę szwedzką
tworzą 33 gminy regionu Skania (stan: marzec 2010 r.).
Organami Euroregionu Pomerania są:
– Rada Euroregionu,
– Prezydium Euroregionu,
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–

Sekretariat Euroregionu.
Rada składa się z 36 członków, delegowanych po 12 osób przez stronę
polską, niemiecką i szwedzką. Ich kadencja odpowiada kadencji organów
delegujących stron. Rada wybiera Prezydium Euroregionu i określa kierunki
działania. Prezydium składa się z sześciu członków, po dwóch ze strony polskiej, niemieckiej i szwedzkiej. Prezydium powołuje Prezydentów Euroregionu, po jednym z każdej strony. Do zadań Prezydium należy m.in. reprezentowanie Euroregionu, wykonywanie uchwał Rady, kierowanie pracami
Euroregionu, powoływanie Sekretarza. Sekretariat z siedzibą w Szczecinie
jest wspólny dla wszystkich stron.
Celem współpracy w Euroregionie Pomerania jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju euroregionu oraz
zbliżenia jego mieszkańców i instytucji. Cel ten można zrealizować w szczególności poprzez:
– podnoszenie poziomu życia obywateli mieszkających w euroregionie
przez wspólne wspieranie inwestycji i programów gospodarczych;
– szkolenia zawodowe i programy zmierzające do likwidacji bezrobocia;
– popieranie idei jedności europejskiej i międzynarodowego zrozumienia;
– współpracę i wymianę grup zawodowych, naukowych, kulturalnych, środowisk młodzieżowych, a w szczególności tych jej form, które sprzyjają
wzajemnemu lepszemu poznaniu społeczności zamieszkujących regiony
graniczne;
– utrzymanie oraz poprawę stanu środowiska naturalnego, poprawę gospodarki rolnej i leśnej, rozwój obszarów wiejskich;
– rozbudowanie i dostosowanie infrastruktury do potrzeb ruchu granicznego i regionalnego;
– rozwój współpracy gospodarczej, wymiany know-how oraz transferu
technologii;
– stworzenie kompleksowego systemu informacyjnego w celu wymiany
danych w euroregionie;
– rozwój skoordynowanego, transgranicznego planowania przestrzennego;
– współpracę w zakresie likwidacji pożarów i skutków klęsk żywiołowych
oraz w sytuacjach awaryjnych;
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wspieranie przy rozwiązywaniu problemów związanych z przekraczaniem granicy.
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania jest reprezentantem polskiej części euroregionu, instytucją prowadzącą długofalową politykę edukacyjną w zakresie procesów integracyjnych Polski z Unią Europejską, funduszy pomocowych oraz przedsięwzięć integrujących społeczności
lokalne w ramach współpracy transgranicznej.
Realizacja zadań Stowarzyszenia odbywa się na wielu płaszczyznach,
takich jak na przykład:
– poszukiwanie oraz pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania
zadań, w tym również organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla
wnioskodawców;
– podejmowanie działań na rzecz promocji gmin i miast członkowskich
Stowarzyszenia;
– obsługa finansowa i merytoryczna programów polsko-niemieckiej współpracy młodzieży oraz organizacja szkoleń dla organizatorów i opiekunów
wymiany;
– kształcenie w zakresie problematyki Unii Europejskiej;
– pomoc w nawiązywaniu i rozwoju kontaktów;
– współpraca w strukturach Prezydium i Rady Euroregionu Pomerania.
Jednym z najważniejszych efektów współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania w dziedzinie oświaty było powstanie polsko-niemieckich
szkół (np. gimnazjum i liceum w Löcknitz), które integrują uczącą się młodzież z Polski i Niemiec. Szczególnie ważna jest nauka języka i wzajemne zrozumienie mentalności partnerów. Dlatego wymiana uczniów i wspólne zajęcia z dziećmi i młodzieżą odgrywają istotną rolę w Euroregionie Pomerania.
Funkcjonowanie trzech uniwersytetów: w Greifswaldzie (Niemcy),
Szczecinie i Lund (Szwecja), jak również szeregu innych szkół wyższych
dowodzi wysokiego potencjału naukowego euroregionu. Uniwersytety te
są ważnymi ośrodkami know-how i pracodawcami w Euroregionie Pomerania.
Współpraca w ochronie środowiska koncentruje się na szeroko rozumianym uzgadnianiu i harmonizacji działań na rzecz ochrony przyrody.
Zwłaszcza że na terenie euroregionu występują wspólne ekosystemy wodne
i leśne (ważna jest ochrona ekologiczna Bałtyku). Działania na rzecz ochrony
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środowiska wspierane są jednocześnie przez rozwój turystyki. W taki sposób
stworzono niezbędną do zachowania potencjałów naturalnych euroregionu
łączność między naturą, ochroną środowiska i turystyką.
Walory turystyczne (przyrodnicze i antropogeniczne), np. Morze Bałtyckie czy duża liczba zabytkowych pałaców i zamków, powodują, że Euroregion Pomerania jest atrakcyjny turystycznie.
Na płaszczyźnie komunalnej przejawem współpracy są regularne spotkania przedstawicieli polskiej, niemieckiej i szwedzkiej strony, którzy pracują
wspólnie w państwowych i regionalnych komisjach oraz grupach roboczych.
Jednym z najbardziej priorytetowych celów jest zainicjowanie i uzgodnienie
projektów i działań na terytorium przygranicznym. Na terenie Euroregionu
Pomerania istnieje wiele związków partnerskich między miastami i gminami
(np. Chojna i Schwedt, Gryfino i Gartz czy Świnoujście i Wolgast).
Ważnym zadaniem współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania jest stworzenie lepszych warunków dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W tym celu organizowane są m.in. wspólne wystawy, targi, pokazy osiągnięć,
transgraniczne warsztaty w celu wspólnego badania rynku i wdrażania strategii marketingowych. Istotnym polem działania w tym zakresie jest popieranie wspólnego planowania przestrzennego oraz wspieranie projektów dotyczących infrastruktury.
Euroregion Pomerania pełni ważną funkcję w transporcie i ruchu tranzytowym. Krzyżują się tu drogi komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym, łączące wschód i zachód Europy, jak również Skandynawię z południową Europą.
Korzystne położenie w rejonie Morza Bałtyckiego jest czynnikiem, który
ma decydujący wpływ na rozwój gospodarczy. Istotną rolę odgrywają morskie i śródlądowe porty w Szwecji (Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Ystad
i Åhus), w Polsce (Szczecin, Świnoujście, Police) oraz w Niemczech (Sassnitz/Mukran, Stralsund, Schwedt/Oder i Eberswalde).
Transport pasażerski i towarowy przez Bałtyk odbywa się głównie przy
pomocy połączeń promowych. Międzynarodowy ruch pasażerski obsługują
regionalne porty lotnicze Szczecin – Goleniów i Malmö.
W transporcie lądowym transgraniczne kontakty gospodarcze odbywają
się głównie poprzez sieć dróg. W porównaniu do dobrze rozwiniętej sieci
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drogowej i kolejowej Skanii, części – polska i niemiecka – Euroregionu Pomerania są infrastrukturalnie niedoinwestowane. Powodem tego jest wieloletnie
zaniedbanie gospodarczego rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza.
Międzynarodowa wymiana handlowa odbywa się między polskimi, niemieckimi i szwedzkimi obszarami wchodzącymi w skład euroregionu. Dowodzą tego np. niemieckie i szwedzkie inwestycje w Polsce czy szwedzkie inwestycje w Niemczech.
W Euroregionie Pomerania znaczącą rolę odgrywa gospodarka morska, szczególnie przemysł stoczniowy (funkcjonujący np. w Stralsundzie czy
do 2009 r. w Szczecinie), rolnictwo, przemysł spożywczy, drzewny i papierniczy (np. w Åstorp, Bromölla i Schwedt n. Odrą), przemysł chemiczny
(np. w Policach) oraz przemysły elektromaszynowy i samochodowy.
Ważną rolę w Euroregionie Pomerania odgrywa turystyka, która w dużej
mierze uzależniona jest od sezonu turystycznego. Dlatego niezbędne jest znalezienie wspólnych rozwiązań w celu uniezależnienia turystyki od sezonowości i warunków pogodowych6.
Funkcjonowanie oraz rozwój euroregionów obarczone są występowaniem pewnych niedogodności i ograniczeń, do których zaliczono7:
– problemy formalno-prawne z rozliczeniem wspólnych inwestycji,
– zmiany zasad realizacji programów w czasie ich realizacji,
– długi okres oczekiwania na zwrot poniesionych kosztów realizacji przedsięwzięć,
– ograniczona ilość środków na realizację wspólnych inicjatyw.
2. Wykorzystanie Funduszy Unii Europejskiej po stronie polskiej
Euroregionu Pomerania
Rozwój gospodarki, nauki, oświaty i kultury, modernizacja i budowa
infrastruktury oraz ochrona środowiska w Euroregionie Pomerania były
i są wspierane przez Fundusze Pomocowe. Przykładem mogą być Fundusze
Unii Europejskiej (wykorzystywane przez wszystkie trzy kraje Euroregionu
P. Piasecki, op.cit., s. 89–93.
M. Kruszyński, T. Pilawka, Współpraca transgraniczna – wspólna sprawa – wspólne
korzyści, w: H. Babis (red.), op.cit., s. 134.
6

7
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Pomerania) i zrealizowane (po stronie polskiej) za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania, do których zaliczyć należy:
– Fundusz Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej
Phare w Euroregionie Pomerania 1995–2003. Zainicjowany w Polsce w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy
Phare 1995–2003 (realizowany do 2006 r.). Początkowo FMP obejmował swoim działaniem cztery euroregiony na granicy polsko-niemieckiej.
Celem było tworzenie transgranicznych więzi i połączeń o charakterze
międzyludzkim. Program został przyjęty z sukcesem, rozprzestrzenił się
na inne euroregiony w Polsce oraz w Europie. W ramach Phare realizowano projekty o wartości dofinansowania od 3 do 50 tys. euro. Realizowany i rozliczany w latach 1995–2006 – przez dziewięć kolejnych edycji posiadał dwie linie budżetowe: Polska – Niemcy (od 1995 r.) oraz
Polska – Region Morza Bałtyckiego (od 1997 r.). Liczba zrealizowanych
i zakończonych projektów: 485. Łączna wartość wykorzystanych pieniędzy z UE wyniosła ponad 7 mln euro.
– Schemat Wsparcia Programu Współpracy Przygranicznej Phare
Region Morza Bałtyckiego 2001–2003. Realizowany w latach 2003–
2006. Łączna wartość grantów 1 570 018,02 euro. Liczba projektów –
16. O dofinansowanie mogły ubiegać się projekty związane z poprawą
infrastruktury o znaczeniu transgranicznym oraz projekty dotyczące promocji lokalnego rozwoju gospodarczego poprzez m.in. wsparcie infrastruktury biznesowej, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju lokalnego.
– Fundusz Małych Projektów (mikroprojektów) w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG III A. Realizowany w latach 2005–2008.
Łączna wartość grantów 2 096 004 euro. Liczba projektów – 244.
– Fundusz Małych Projektów (mikroprojektów) w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG IV A. Realizacja w latach 2007–2013.
W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Stowarzyszenie
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, jako instytucja wdrażająca Fundusz
Małych Projektów na lata 2004–2006, prowadziło nabór wniosków do Funduszu od 10 lutego 2006 r. do 26 stycznia 2007 r. W tym okresie do biura Euroregionu wpłynęło 281 wniosków o dofinansowanie, z czego polsko-niemieckie
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gremium (Euroregionalny Komitet Sterujący) zatwierdziło do dofinansowania 244 projekty na łączną kwotę 11 670 393,38 zł. Jednakże nie wszyscy beneficjenci zrealizowali swoje przedsięwzięcia, niektórzy zrezygnowali
z ich realizacji z różnych przyczyn. W efekcie z Funduszu Małych Projektów zostało przeprowadzonych 230 imprez o charakterze transgranicznym.
Wartość rozdysponowanych środków wyniosła 11 072 402,38 zł (ok. 97%
całej alokacji). Zrealizowane i rozliczone projekty zamknięto na łączną kwotę
10 010 532,40 zł, co stanowi ok. 90% wykorzystania w stosunku do zawartych umów.
W ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG III A zrealizowano 230 projektów. Największą liczbę sfinalizowanych projektów stanowiły przedsięwzięcia kulturalne (118) – były to wszelkiego rodzaju wydarzenia z działalności i wymiany kulturalnej, takie jak: festiwale, festyny,
plenery i warsztaty artystyczne. Drugie miejsce w tym rankingu stanowiły
projekty związane ze sportem i rekreacją (54), czyli cały wachlarz wydarzeń sportowych (turnieje, biegi, wycieczki, rajdy rowerowe, spływy kajakowe i inne). Trzecie miejsce pod względem ilościowym stanowiły projekty z dziedziny „zasoby ludzkie” (34), czyli wszelkie spotkania i działania
(np. seminaria, konferencje i warsztaty) integrujące różne grupy społeczne.
Projekty związane z turystyką stanowiły niewielki procent (13 przedsięwzięć), były to między innymi spotkania, prezentacje i giełdy turystyczne.
Najmniej liczną grupę projektów stanowiły przedsięwzięcia z zakresu demokracji lokalnej (8), czyli spotkania i wymiana doświadczeń między przedstawicielami samorządów lokalnych.
Projekty zrealizowane były przez gminy, domy kultury i organizacje pozarządowe. Beneficjentami Funduszu Małych Projektów były przede wszystkim
jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), domy i ośrodki kultury oraz organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego. Najliczniejszą grupę pod względem liczby zrealizowanych projektów
stanowiły zarówno gminy (77 zrealizowanych projektów), jak i jednostki im
podległe, czyli domy kultury, ośrodki i kluby sportowe (76). Na trzecim miejscu znalazły się organizacje pozarządowe (30). Mniej liczną grupę projektów
wnioskodawców stanowiły pozostałe organizacje samorządowe oraz jednostki
oświatowe (szkoły, przedszkola) i samorządy powiatowe (rysunek 1).
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Rysunek 1. Ranking polskich beneficjentów FMP INTERREG III A w Euroregionie Pomerania
Źródło: opracowanie własne na podstawie Fundusz Małych Projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A na lata 2004–2006. Podsumowanie,
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Szczecin 2008, s. 9.

Najwięcej przedsięwzięć polsko-niemieckich zrealizowały jednostki
z terenu Szczecina – 60 projektów (3). Równie dużą aktywnością wykazały
się instytucje działające na terenie gmin Karlino (23 projekty), Police (20),
Koszalin (18) i Białogard (9).

Rysunek 2. Liczba projektów zrealizowanych przez największych polskich beneficjentów FMP INTERREG III A w Euroregionie Pomerania
Źródło: opracowanie własne na podstawie Fundusz Małych Projektów…, op.cit., s. 9.

W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IV A w obecnym
okresie programowania (lata 2007–2013) Stowarzyszenie Gmin Polskich
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Euroregionu Pomerania jest odpowiedzialne nadal za wdrażanie Funduszu
Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Cel 3 „Europejska
Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia – Pomorze/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo
Zachodniopomorskie) 2007–2013”. Strona polska przeznaczyła prawie 50 mln
euro na projekty o charakterze transgranicznym, natomiast strona niemiecka
83 mln euro. Program Operacyjny został zatwierdzony przez Komisję Europejską 28 marca 2008 r.
Fundusz Małych Projektów będzie realizowany w ramach INTERREG
IV A – priorytet 3, którego całkowita alokacja wynosi 12 ml euro (polska
strona – 7,5 mln, niemiecka strona – 4,5 mln).
Mikroprojekty będą wdrażane przy współpracy polskich i niemieckich
pracowników we wspólnym Biurze FMP z siedzibą w Szczecinie przy Euroregionie Pomerania, dzięki czemu będzie możliwość wsparcia wielu nowych
i ciekawych inicjatyw transgranicznych. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania jest partnerem wiodącym całego projektu parasolowego
we wdrażaniu funduszu.
Zakończenie
Transgraniczny program INTERREG daje możliwość nawiązywania
i kontynuowania współpracy między mieszkańcami niemieckiej i polskiej części Euroregionu Pomerania. W ten sposób wypełnił się jeden z głównych celów
utworzenia w 1995 r. Euroregionu Pomerania, jakim było przezwyciężenie stereotypów i wspólne realizowanie transgranicznych spotkań i przedsięwzięć.
Euroregion Pomerania posiada znaczny potencjał rozwojowy. Należy
do niego między innymi znaczny odsetek ludzi młodych w społeczeństwie
(wykwalifikowanych, zdolnych do pracy), istniejąca oraz możliwa do modernizacji i rozbudowy infrastruktura techniczna i społeczna (potrzebna przede
wszystkim do prowadzenia działalności gospodarczej i turystycznej), a także
jego gospodarka oraz położenie geograficzne. To wszystko sprawia, że istnieją
duże szanse na zwiększenie potencjału ekonomicznego euroregionu, jeszcze
większą integrację mieszkańców oraz zniwelowanie istniejących różnic ekonomicznych między polskim a pozostałym obszarem Euroregionu Pomerania.
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EUROREGION POMERANIA AS AN EXAMPLE OF POLISH – GERMAN –
SWEDISH CROSS-BORDER COOPERATION

Summary
Political changes in the Central Europe after 1989`s created a lot of new circumstances conducive to the development processes of economic, social and political
integration. One of the element integration are Euro-regions. In the article author
presents Euro-region definition, the characteristics of the socio – economics Euroregion Pomerania pointing on cross-border cooperation and Europe Union funding
achieved through Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania.
Translated by Krzysztof Małachowski
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Politechnika Radomska
WŁASNY POTENCJAŁ INWESTYCYJNY SAMORZĄDOWYCH
WOJEWÓDZTW WOBEC PROCESÓW ROZWOJOWYCH
Wprowadzenie
Rozwój jest to proces pozytywnych zmian, wzrostu ilościowego i postępu
jakościowego w przypadku rozwoju lokalnego i regionalnego, zachodzących
w układzie społeczno-terytorialnym1. Po wprowadzeniu w Polsce w 1999 roku
trójstopniowego podziału administracyjnego kraju, za rozwój lokalny uznaje
się działania realizowane na terytorium gmin, powiatów i miast na prawach
powiatu. Rozwój na poziomie samorządowego województwa rozważany jest
już w kategoriach rozwoju regionalnego2.
Rozwój lokalny i regionalny to pojęcia złożone. Stopień tej złożoności jest
pochodną wielorakości celów, którym rozwój ma służyć, oraz różnorodności uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, które go kształtują. W literaturze przedmiotu formułuje się wiele definicji rozwoju lokalnego i regionalnego3. Dokonując
R. Brol (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 9.
2
B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 10.
3
D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 13; M. Ziółkowski, M. Goleń, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, w: H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH w Warszawie, Warszawa 2003, s. 43–57; L. Wojtasiewicz, Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski, w: M. Obrębalski
(red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 14–15.
1
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ich syntezy, można stwierdzić, że rozwój lokalny i regionalny jest to trwały wzrost
poziomu życia mieszkańców danego obszaru, jego konkurencyjności i potencjału
gospodarczego, przyczyniający się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Uszczegóławiając powyższą definicję, można wyodrębnić obszary rozwoju, którymi są: mieszkańcy danego terytorium, jego ekosystem, infrastruktura, gospodarka, przestrzeń-terytorium4. Szerokie spektrum zjawisk i procesów składających się na kategorię rozwoju sprawia, że dla jego wykreowania konieczne jest
zharmonizowane i systematyczne działanie społeczności, władzy publicznej oraz
pozostałych podmiotów funkcjonujących w danej jednostce terytorialnej (przedsiębiorców, instytucji, organizacji pozarządowych)5. Wymienione podmioty tworzą system gospodarki lokalnej/regionalnej, w którym szczególna rola przypada
władzom samorządowym6. Proces rozwoju jest również wspierany przez wadze
krajowe, a często też międzynarodowe instytucje. Samorząd terytorialny jest liderem zmian i partnerem dla pozostałych instytucji gospodarki lokalnej/regionalnej, który jest w stanie ukierunkować rozwój, stymulować go oraz zagwarantować prymat interesu społecznego nad indywidualnym7.
Z perspektywy procesów globalizacyjnych rozwój lokalny i regionalny,
jako procesy zachodzące wewnątrz kraju, są praktycznie nierozgraniczalne.
Natomiast w przestrzeni pojedynczego kraju są to dwie odrębne skale procesów rozwojowych. Skala lokalna i regionalna różnią się przede wszystkim stopniem złożoności procesów rozwojowych oraz wielkością możliwego
do uzyskania efektu synergicznego8.
Przegląd teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego rekomenduje
wiele działań władz publicznych wspierających rozwój społeczno-gospodarczy. Wśród nich szczególne miejsce zajmują inwestycje9.
D. Strahl, op.cit., s. 14–15.
J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997,
s. 46–52.
6
R. Brol, op.cit., s. 9–16.
7
T. Dziurbejko, Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006, s. 60–68.
8
A. Klasik, F. Kuźnik, Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego,
w: S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, s. 395–403.
9
T.G. Grosse, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne
i Lokalne” 2002, nr 1 (8), s. 25–46.
4
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Zważywszy, że podmiotem najsilniej odpowiedzialnym w Polsce za rozwój regionalny jest samorządowe województwo10, celem niniejszego opracowania jest analiza zmian w poziomie własnego potencjału inwestycyjnego
samorządowych województw. W analizie wyodrębniono trzy lata: rok 2000,
2004 i 2008. Podstawę rozważań stanowiły dane pozyskane z Banku Danych
Regionalnych GUS.
1. Potencjał inwestycyjny
Potencjał to zasób możliwości, mocy, zdolności wytwórczej, tkwiący
w czymś; sprawność, wydajność, możliwość, zwłaszcza państwa w jakiejś
dziedzinie, np. gospodarczej, wojskowej11.
W badaniach podejmujących problematykę finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego (jst) jednym z podstawowych zagadnień,
o kluczowym znaczeniu dla rozwoju lokalnego i regionalnego, są możliwości
samorządów w zakresie działalności inwestycyjnej. O ich rozmiarach decydują
przede wszystkim dochody jst, których wzrost zwiększa również potencjalne
środki na cele inwestycyjne, następnie koszty realizacji bieżących zadań,
a także dostępność zewnętrznych źródeł finansowania.
W literaturze przedmiotu dla skwantyfikowania możliwości inwestycyjnych samorządu terytorialnego stosuje się określenie „potencjał inwestycyjny”12. Potencjałem inwestycyjnym jst są środki pochodzące z jej budżetu, które
może ona przeznaczyć na zadania inwestycyjne – dochody ogółem pomniejszone o bieżące wydatki oraz wydatki na obsługę zadłużenia (raty kapitałowe
i odsetki), a zatem wolne środki netto. Jest to tzw. potencjał własny, który
powiększony o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, przychody z prywatyzacji majątku jednostki oraz zobowiązania możliwe do zaciągnięcia w bada10
D. Korenik, S. Korenik, Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny
w przestrzeni, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007, s. 43.
11
E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995,
s. 888.
12
T. Kaczor, M. Tomalak, Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000, s. 9 i n.; T. Lubińska, M. Będzieszak,
Własny potencjał inwestycyjny jako miara pozycji wydatkowej gmin, w: T. Lubińska (red.),
Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja, oświata. Studium porównawcze, Centrum
Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2005, s. 66 i n.
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nym okresie, stanowi łączny potencjał inwestycyjny13. Poziom zobowiązań
determinują: ustawowe limity, zdolność kredytowa danej jednostki samorządu
oraz jej skłonność do zadłużania. Jednostki bardziej ostrożne w tym zakresie
będą zatem dysponowały mniejszym potencjałem inwestycyjnym.
W długim okresie o możliwościach inwestycyjnych jst przesądza ich
potencjał własny, gdyż zakres korzystania ze zwrotnych źródeł finansowania jest ograniczony. Szansą na zwiększenie ich potencjału inwestycyjnego
jest zatem przede wszystkim wzrost potencjału własnego, wykreowany przez
wzrost dochodów lub/i redukcję bieżących wydatków. Potencjał własny jest
określany długookresową miarą zdolności inwestycyjnych jst, zaś potencjał
inwestycyjny – krótkookresową14.
2. Potencjał własny samorządowych województw
W tabelach 1–3 przedstawiono dynamikę podstawowych dla oceny własnego potencjału inwestycyjnego kategorii gospodarki finansowej samorządowych województw w badanych latach. Analiza danych zawartych w tabeli
1 pokazuje, że w latach 2000–2008 w każdym z 16 województw nastąpił
istotny wzrost dochodów ogółem zarówno w cenach bieżących, jak i stałych15.
Łączne dochody badanych jednostek wzrosły w 2008 r. w stosunku do 2004 r.
o 61,6%, a w porównaniu do 2000 r. o 168,2%.
W 2004 r. po zmianie Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego16 w zdecydowanie największym stopniu wzrosły dochody województwa mazowieckiego o 229,3% w stosunku do roku 2000. W czternastu
województwach wzrost ten wynosił między 120% a 183%. Wyjątek stanowiło
województwo świętokrzyskie, w którym nastąpił spadek dochodów ogółem
(w cenach stałych z 2008 r.) w stosunku do 2000 r. o prawie 7%17.
T. Kaczor, M. Tomalak, op.cit., s. 9 i n.
Ibidem, s. 12–13.
15
Do przeliczenia cen bieżących na stałe z 2008 r. zastosowano wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług, który wynosił w 2008 r. w stosunku do 2000 r. 127,4%, a w stosunku do 2004 r. 112,4%,
Mały rocznik statystyczny GUS 2008, Mały rocznik statystyczny GUS 2009 (www.stat.gov.pl).
16
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
DzU 2003,nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
17
W cenach bieżących województwo to odnotowało 6-procentowy wzrost dochodów
w 2004 r. w porównaniu do 2000 r.
13
14
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Tabela 1

Dochody samorządowych województw w latach 2000–2008
2000 r.

2004 r.

2008 r.

Ceny stałe
Ceny
Ceny
Ceny
Ceny 2004 r. 2000 r.
z 2008 r.
stałe
bieżące z 2008 r. bieżące
bieżące =100
=100
2000
r.
(mln zł) (mln zł) (mln zł) mln zł
(mln zł)
(%)
(%)
=100 (%)
ŁÓDZKIE
160,4
204,4 325,1 365,4
178,8
645,6
176,7
315,9
MAZOWIECKIE 397,0
505,8 1 481,9 1 665,6
329,3 2 560,2
153,7
506,2
MAŁOPOLSKIE 272,3
346,9 486,1 546,4
157,5
930,3
170,3
268,1
ŚLĄSKIE
603,5
768,8 1 016,2 1 142,2
148,6 1 143,0
100,1
148,7
LUBELSKIE
235,0
299,4 325,5 365,8
122,2
644,6
176,2
215,3
PODKAR198,7
253,2 344,5 387,2
152,9
698,6
180,4
275,9
PACKIE
PODLASKIE
118,9
151,5 172,9 194,3
128,3
391,8
201,6
258,7
ŚWIĘTO189,4
241,2 200,5 225,3
93,4
478,5
212,4
198,3
KRZYSKIE
LUBUSKIE
147,0
187,3 215,3 242,0
129,2
350,6
144,9
187,2
WIELKO274,2
349,4 538,5 605,3
173,2
914,5
151,1
261,8
POLSKIE
ZACHODNIO171,7
218,7 254,6 286,2
130,8
541,1
189,1
247,4
POMORSKIE
DOLNO353,9
450,8 483,3 543,2
120,5 1 079,8
198,8
239,5
ŚLĄSKIE
OPOLSKIE
93,7
119,4 163,1 183,3
153,5
397,8
217,1
333,2
KUJAWSKO180,7
230,3 330,9 372,0
161,5
625,7
168,2
271,7
-POMORSKIE
POMORSKIE
185,7
236,6 378,1 424,9
179,6
750,1
176,5
317,0
WARMIŃSKO122,5
156,0 253,9 285,4
182,9
508,0
178,0
325,7
-MAZURSKIE
OGÓŁEM
3704,6 4719,7 6 970,3 7 834,3
166,0 12 660,2
161,6
268,2
Wyszczególnienie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych.

W tabeli 2 przedstawiono poziom i dynamikę wydatków bieżących samorządowych województw. Podobnie jak w przypadku dochodów, tu również
miał miejsce wzrost, który był udziałem wszystkich województw. W większości przypadków wydatki bieżące wzrosły w mniejszym stopniu niż dochody
ogółem. W 2004 r. w porównaniu do 2000 r. w trzech województwach – łódzkim, świętokrzyskim i dolnośląskim – tempo wzrostu ich wydatków bieżących przewyższyło tempo wzrostu dochodów ogółem.
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Tabela 2
Wydatki bieżące* samorządowych województw w latach 2000–2008
2000 r.

2004 r

2008 r.

Ceny stałe
Ceny
Ceny
Ceny
Ceny 2004 r. 2000 r.
z 2008 r.
stałe bieżące
bieżące z 2008
bieżące =100
=100
r.
(mln zł) (mln zł) (mln zł) mln zł 2000 r. (mln zł)
(%)
(%)
=100 (%)
ŁÓDZKIE
149,9
190,9 207,5 233,2
122,1
431,6
185,1
226,1
MAZOWIECKIE 321,7
409,8 867,2 974,7
237,8 1 913,3
196,3
466,9
MAŁOPOLSKIE 190,8
243,1 266,2 299,2
123,1
502,8
168,1
206,9
ŚLĄSKIE
263,3
335,4 403,2 453,1
135,1
739,2
163,1
220,4
LUBELSKIE
177,9
226,7 244,4 274,7
121,2
394,2
143,5
173,9
PODKAR166,7
212,4 217,4 244,3
115,0
436,3
178,6
205,5
PACKIE
PODLASKIE
101,4
129,2 129,5 145,5
112,7
230,6
158,5
178,5
ŚWIĘTO88,9
113,3 104,9 117,9
104,1
245,7
208,4
216,9
KRZYSKIE
LUBUSKIE
110,6
140,9 131,5 147,8
104,9
229,0
155,0
162,5
WIELKO204,1
260,0 322,2 362,1
139,3
649,8
179,5
249,9
POLSKIE
ZACHODNIO150,4
191,6 197,1 221,5
115,6
350,3
158,1
182,9
POMORSKIE
DOLNO236,7
301,6 325,8 366,2
121,4
689,5
188,3
228,6
ŚLĄSKIE
OPOLSKIE
78,3
99,7 116,8 131,3
131,7
236,8
180,3
237,5
KUJAWSKO166,0
211,4 205,0 230,4
109,0
432,5
187,7
204,6
-POMORSKIE
POMORSKIE
159,8
203,6 216,8 243,6
119,7
422,9
173,6
207,7
WARMIŃSKO120,9
154,1 166,6 187,2
121,5
323,9
173,0
210,2
-MAZURSKIE
OGÓŁEM
2 687,3 3 423,7 4 121,9 4 632,8
135,3 8 228,3
177,6
240,3
*
Wydatki te obliczono jako różnicę między wydatkami ogółem a wydatkami majątkowymi,
zawierają one zatem również wydatki na obsługę długu.
Wyszczególnienie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych.

Ta niekorzystna tendencja dotyczyła również sześciu województw w drugiej części badanego okresu. W łódzkim, mazowieckim, śląskim, lubuskim,
wielkopolskim i kujawsko-pomorskim w 2008 r., w porównaniu do roku 2004,
tempo wzrostu ich wydatków bieżących przekroczyło tempo wzrostu dochodów ogółem. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w dynamice łącznych wydatków bieżących badanych jednostek oraz wolnych środków netto (tabela 3).
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Tzw. wolne środki netto to nieskonsumowana przez działalność bieżącą
(uwzględniającą obsługę długu) część dochodów ogółem. Ich poziom informuje nie tylko o możliwościach inwestycyjnych jst, ale także o zdolności
do zaciągania i obsługi długu, a zatem do finansowania wydatków inwestycyjnych zarówno ze środków własnych, jak i zwrotnych źródeł finansowania18.
Tabela 3
Wolne środki netto w budżetach samorządowych województw w latach 2000–2008
2000 r.

2004 r.

Ceny stałe
Ceny
Ceny
Ceny
z 2008 r.
stałe
bieżące z 2008 r. bieżące
(mln zł) (mln zł) (mln zł) mln zł 2000 r.
=100 (%)
ŁÓDZKIE
10,5
13,5 117,6 132,2
981,4
MAZOWIECKIE
75,3
96,0 614,7 690,9
719,8
MAŁOPOLSKIE
81,5
103,8 219,9 247,2
238,1
ŚLĄSKIE
340,2
433,4 613,0 689,1
159,0
LUBELSKIE
57,1
72,7
81,1
91,1
125,3
PODKAR32,0
40,8 127,1 142,9
349,9
PACKIE
PODLASKIE
17,5
22,3
43,4
48,8
218,3
ŚWIĘTO100,5
127,9
95,6 107,4
84,0
KRZYSKIE
LUBUSKIE
36,4
46,4
83,8
94,2
203,1
WIELKO70,1
89,4 216,3 243,2
272,1
POLSKIE
ZACHODNIO21,3
27,1
57,5
64,7
238,4
POMORSKIE
DOLNO117,2
149,2 157,5 177,0
118,6
ŚLĄSKIE
OPOLSKIE
15,4
19,7
46,3
52,0
264,0
KUJAWSKO14,7
18,9 125,9 141,6
749,9
-POMORSKIE
POMORSKIE
25,9
33,0 161,3 181,3
549,3
WARMIŃSKO1,6
1,9
87,3
98,2 5 137,5
-MAZURSKIE
OGÓŁEM
1 017,3 1296,0 2 848,4 3 201,5
247,0
Wyszczególnienie

2008 r.
Ceny 2004 r.
bieżące =100
(mln zł)
(%)

2000 r.
=100
(%)

214,0
646,9
427,5
403,8
250,4

161,9
93,6
172,9
58,6
274,9

1 588,6
674,0
411,7
93,2
344,5

262,3

183,6

642,3

161,2

330,5

721,4

232,8

216,7

182,0

121,6

129,0

262,0

264,7

108,8

296,2

190,8

295,0

703,4

390,3

220,5

261,6

161,0

309,7

817,7

193,2

136,5

1 023,5

327,2

180,5

991,6

184,1

187,5

9 631,1

4 431,9

138,4

342,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych.
J. Szołno-Koguc, Wybrane wskaźniki kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, t. II,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 272.
18
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Szczegółowe dane dotyczące wolnych środków netto w budżetach samorządowych województw przedstawiono w tabeli 3.
Analiza zawartych w tabeli 3 danych pokazuje, że w badanym okresie nastąpił istotny wzrost możliwości inwestycyjnych samorządowych województw.
W większości przypadków był to wielokrotny wzrost, w województwie warmińsko-mazurskim nawet blisko 100-krotny. Około 15-krotnie wzrosły wolne
środki netto w budżecie województwa łódzkiego, ponad 9-krotnie w województwie kujawsko-pomorskim, ponad 8-krotnie w przypadku pomorskiego, ponad
7-krotnie w przypadku opolskiego, ponad 6-krotnie w zachodniopomorskim
i podlaskim oraz ponad 5-krotnie w mazowieckim i podkarpackim. W pozostałych przypadkach wzrost był mniejszy. Wyjątek stanowiło województwo śląskie,
w którym nastąpił spadek poziomu wolnych środków netto (w cenach stałych
z 2008 r.) w badanym okresie19. W pierwszej części okresu – w 2004 r. w porównaniu do 2000 r. – spadek potencjału własnego nastąpił w województwie świętokrzyskim (zarówno w cenach stałych z 2008 r., jak i w cenach bieżących).
W większości przypadków tempo wzrostu wolnych środków było wyższe niż tempo wzrostu dochodów ogółem, wyjątek stanowiły te województwa,
w których tempo wzrostu wydatków bieżących przekroczyło tempo wzrostu
dochodów ogółem.
Do oceny potencjału inwestycyjnego jst stosowana jest również relacja
wolnych środków do dochodów ogółem, która informuje, jaką część dochodów jednostka może przeznaczyć na obsługę zadłużenia i działalność rozwojową. Im wyższy jest poziom tej relacji, tym korzystniejsza sytuacja20. W tabeli
4 przedstawiono dane obrazujące poziom wolnych środków netto w budżetach samorządowych województw w relacji do ich dochodów.
Z analizy zaprezentowanych w tabeli 4 danych wynika, że w badanym
okresie w większości samorządowych województw nastąpił wzrost potencjalnych możliwości inwestycyjnych, wyrażonych stosunkiem wolnych środków netto do ich dochodów ogółem. Badane jednostki mogły przeznaczać
na działalność inwestycyjną coraz większy odsetek swoich dochodów. Zasadnicza część tego wzrostu miała miejsce w pierwszej połowie badanego okresu
19
W cenach bieżących województwo to odnotowało 19-procentowy wzrost poziomu wolnych środków netto w 2008 r. w porównaniu do 2000 r.
20
J. Szołno-Koguc, op.cit., s. 273 i n.
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(2000–2004). Wyjątek stanowiło województwo świętokrzyskie, dla którego
najlepszy pod tym względem okazał się 2000 r., kiedy to władze samorządowe
mogły potencjalnie przeznaczyć na inwestycje ponad 50% dochodów budżetowych. Był to jednocześnie drugi najwyższy w 2000 r. i jeden z najwyższych
w trzech badanych latach poziom relacji wolnych środków netto do dochodów ogółem. Najwyższy poziom w 2000 r. – 53% i w całym badanym okresie – 60% (w 2004 r.) należał do województwa śląskiego.
Tabela 4
Wolne środki netto w budżetach samorządowych województw w latach 2000–2008
jako % ich dochodów ogółem
Wyszczególnienie
ŁÓDZKIE
MAZOWIECKIE
MAŁOPOLSKIE
ŚLĄSKIE
LUBELSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
LUBUSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
OPOLSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
POMORSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Wolne środki netto jako % dochodów ogółem
2000 r.

2000 r.

2008 r.

7
19
29
56
24
16
15
53
25
26

36
42
45
60
25
37
25
48
39
40

33
25
46
35
39
38
41
49
35
29

12

23

35

33
17
8
14

32
28
38
43

36
41
31
44

1

34

36

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych.

W drugiej części badanego okresu – w 2008 r. w stosunku do 2004 r. –
wyraźny wzrost omawianej relacji nastąpił tylko w czterech województwach:
lubelskim, podlaskim, zachodniopomorskim i opolskim, w sześciu miał miejsce niewielki jej wzrost i w sześciu spadek.
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Podsumowanie
Przeprowadzona w opracowaniu analiza podstawowych dla oceny własnego potencjału inwestycyjnego kategorii gospodarki finansowej samorządowych województw w latach 2000–2008 pozwala na stwierdzenie, że w badanym
okresie nastąpił istotny wzrost możliwości inwestycyjnych badanych jednostek.
Dynamiczne tempo wzrostu dochodów ogółem i w większości przypadków niższe tempo wzrostu wydatków bieżących skutkowały istotnym zwiększeniem poziomu wolnych środków netto w budżetach samorządowych. Większość samorządowych województw mogła w kolejnych latach badanego okresu
przeznaczać na działalność inwestycyjną coraz większą część swoich dochodów.
Zważywszy na rolę samorządowego województwa w kreowaniu rozwoju
regionalnego i rangę inwestycji jako czynnika tego rozwoju, zaobserwowane
zmiany można uznać za stymulatory rozwoju. Jednocześnie są one również
jego przejawami w obszarze gospodarki finansowej jst.
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OWN INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGIONAL GOVERNMENTS
WITH REGARD TO THE PROCESSES OF DEVELOPMENT

Summary
The aim of this paper is to analyse the own investment potential of the regional
governments in Poland during the period of 2000–2008. The research was based on
the data from the Regional Data Bank.
The analysis indicates the increase of own investment potential in examined
units. Within the following years of examined period the regional government units
could allocate more of their revenue for investments.
Translated by Ewa Markowska-Bzducha
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WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW PROMOCJI PRZEZ
SAMORZĄD LOKALNY NA PRZYKŁADZIE MIASTA SZCZECIN

Wstęp
Samorząd lokalny odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarczym gminy,
powiatu, miasta. Przedstawiciele samorządu lokalnego, za pomocą właściwego i umiejętnego wykorzystania narzędzi będących w ich dyspozycji,
mogą stymulować działanie podmiotów gospodarczych w kierunku wzbogacenia oferty danego obszaru. Jednym ze sposobów osiągnięcia efektu rozwoju lokalnego jest wspieranie turystyki. Odpowiednio rozwinięta funkcja
turystyczna na terenie gminy, miasta, powiatu powoduje wzrost ich konkurencyjności, ograniczenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,
rozwój inwestycyjny oraz rozbudowę infrastruktury. Samorząd lokalny powinien podejmować działania i przedsięwzięcia turystyczne propagujące wprowadzanie nowych rozwiązań oraz pomysłów związanych z rozwojem turystyki, a przede wszystkim powinien prowadzić odpowiednią i konsekwentną
promocję lokalnego produktu turystycznego. Działania promocyjne skłaniają
bowiem turystów do nabycia określonych produktów, kreują pozytywną opinię
i wizerunek obszaru oferującego produkt turystyczny oraz wpływają na konkurencyjność pośród innych obszarowych produktów turystycznych.
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Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja instrumentów promocji stosowanych przez miasto Szczecin oraz określenie znaczenia promocji w rozwoju lokalnym.
1. Znaczenie samorządu dla rozwoju lokalnego
Władze lokalne realizują zróżnicowane zadania związane z koniecznością zapewnienia dobrych warunków funkcjonowania i rozwoju obszaru,
na którym działają, przede wszystkim na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej. Po wprowadzeniu w 1999 r. trójstopniowego podziału administracyjnego kraju, za rozwój lokalny uznaje się rozwój realizowany na terytorium
gmin, miast i powiatów1. Rozwój lokalny dotyczy zatem zmian, jakie zachodzą na tych obszarach, w szczególności dotyczących społeczności lokalnych
i jej powiązań funkcjonalnych o charakterze społeczno-gospodarczym.
Jednym z głównych czynników rozwoju lokalnego może stać się turystyka, która między innymi pobudza lokalną przedsiębiorczość i ogranicza
bezrobocie. Rozwój turystyki na danym obszarze uzależniony jest w dużej
mierze od zasobów infrastrukturalnych. Problemy związane z powstawaniem
inwestycji turystycznych (np. budowa obiektów hotelowych, rekreacyjnych)
wynikają przede wszystkim z trudności z pozyskaniem kapitału. Lokalna
polityka turystyczna powinna tworzyć podstawy aktywnego wspierania rozwoju turystyki i jej otoczenia oraz kształtowania jej struktury. Politykę turystyczną na szczeblu lokalnym w Polsce koordynują władze gminne i powiatowe. Zakres zadań samorządów gminnych w zakresie turystyki obejmuje2:
1) Zadania aktywizujące lokalną gospodarkę turystyczną, bezpośrednio
związane z funkcjonowaniem tego sektora, tj.:
– programowanie rozwoju turystyki w gminie,
– kreowanie i promocja lokalnego produktu turystycznego,
– tworzenie korzystnych warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości turystycznej oraz propagowanie idei rozwoju turystyki wśród
mieszkańców,
1
B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 9–10.
2
J. Kurek (red.), Turystyka, PWN, Warszawa 2008, s. 394.
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tworzenie struktur organizacyjnych działających na rzecz rozwoju
turystyki w gminie,
– przystosowanie przestrzeni turystycznej gminy do pełnienia funkcji
turystycznej.
2) Zadania o charakterze ogólnogminnym, wpływające na funkcjonowanie gospodarki turystycznej, tj.:
– zapewnienie ładu przestrzennego, bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
– działania w zakresie ochrony środowiska,
– rozwój infrastruktury społecznej i technicznej, w tym transportowej,
– działalność kulturalna oraz na rzecz rozwoju kultury fizycznej
i sportu.
3) Zadania obowiązkowe nałożone na gminy na mocy aktów prawnych,
takie jak np.:
– ewidencja obiektów noclegowych niepodlegających kategoryzacji,
– przeprowadzanie kontroli w obiektach świadczących usługi turystyczne wraz z możliwością zastosowania nakazu wstrzymania
świadczenia usług,
– zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie
gminy w celach turystycznych.
Zaprezentowane zadania nie mają charakteru obligatoryjnego, są traktowane jako zadania własne samorządów terytorialnych o charakterze fakultatywnym. Samorządy mogą podejmować działania w zakresie zaprezentowanych zagadnień, jeśli uznają je za istotne z punktu widzenia rozwoju gminy.
W przypadku gmin dysponujących wyraźnym potencjałem turystycznym,
najczęściej głównie w postaci walorów turystycznych, działania samorządu
stają się niezbędnym elementem umożliwiającym wykorzystanie posiadanych zasobów. Im większa aktywność władz samorządowych, tym bardziej
szczegółowy sposób formułowania zadań w zakresie lokalnego rozwoju turystyki i tym większa szansa na wykreowanie i wypromowanie konkurencyjnego produktu turystycznego.
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2. Specyfika i instrumenty promocji miasta
Pod pojęciem „promocja w turystyce” rozumie się zespół skoordynowanych, taktycznych i strategicznych działań i środków komunikacji,
stosowanych do kreowania wiedzy, zainteresowania i przychylnej opinii o danym obszarze (gminie, powiecie, mieście) i jego znanych lub
nowych produktach, w celu przyciągania turystów i motywowania ich
do zakupu3. Promocja uświadamia nabywcom nie tylko istnienie określonego produktu turystycznego i jego atrakcyjności, lecz także to, kto oferuje turystom ten produkt. Działalność promocyjna polega przede wszystkim na wpływaniu na decyzje potencjalnych klientów poprzez zapoznanie
ich z ofertą i stymulowanie zainteresowania kupnem. Jest więc ona marketingowym oddziaływaniem na klientów, polegającym na dostarczeniu
obietnic, a także zachęty skłaniającej do przyjazdu w celach turystycznych do danej miejscowości4.
Rozpatrując promocję turystyczną miasta jako jednostki osadniczej,
należy przyjąć, że miasto stanowi całość, czyli specyficzny megaprodukt złożony z podzbioru produktów miejskich5. Na całościowy produkt turystyczny
miasta składają się poszczególne produkty materialne i niematerialne (usługi
turystyczne), z których korzystają turyści oraz społeczność lokalna. Produktem miasta jest zatem jego obszar jako suma obiektów i środków służących
rozwojowi turystyki.
Promocja jako instrument marketingu zyskuje na znaczeniu w rozwoju
turystyki w mieście ze względu na zwiększanie się liczby dostawców usług
turystycznych oraz powstawanie nowych segmentów odbiorców miejskiego
produktu turystycznego, które wymagają osobnej polityki marketingowej.
Ponadto elementy składowe produktu turystycznego miasta stają się wobec
siebie coraz bardziej substytucyjne, przez co na promocji spoczywa zadanie
ich różnicowania.
A. Rapacz (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 168–169.
4
R. Kunce, Promocja turystyki, w: A. Gordon (red.), Turystyka w gminie i powiecie, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 97.
5
A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska,
Kraków 2007, s. 115.
3
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Działania promocyjne podejmowane przez władze miasta muszą być
zgodne z przyjętą strategią jego rozwoju i założonymi w niej celami. Cele te
to przede wszystkim:
– określenie, kim jest lub kim powinien być nabywca produktu turystycznego miasta,
– poznanie potrzeb i preferencji nabywców,
– nadanie cząstkowym produktom turystycznym miasta cech pożądanych
na rynku lub stworzenie nowych produktów,
– kształtowanie pożądanego wizerunku miasta,
– dotarcie do nabywców z informacją o produkcie i zachęcenie do nabywania go,
– przewidywanie zmian postaw i zachowań segmentów nabywców,
– podnoszenie użyteczności oferty miasta,
– poprawa warunków życia mieszkańców poprzez tworzenie zysku rozumianego jako kategoria społeczna6.
Przygotowanie przez miasto atrakcyjnej oferty, dostosowanie jej
do potrzeb i oczekiwań obecnych i potencjalnych klientów, a także zaproponowanie jej w odpowiednim miejscu, czasie i formie nie gwarantuje jeszcze
skutecznej sprzedaży. Produkt turystyczny rzadko sprzedaje się sam7. Dlatego
też należy wybrać odpowiednie instrumenty i środki promocji, które skłonią
turystów do nabycia miejskiego produktu turystycznego oraz ukształtują pozytywną opinię i image miasta.
Istnieje pięć podstawowych elementów komunikacji, które określa się
mianem communication mix lub promotion mix. Zalicza się do nich: reklamę,
public relations, sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży (zwaną również promocją uzupełniającą) oraz marketing bezpośredni.
Najbardziej znanym i najczęściej stosowanym instrumentem komunikacji w turystyce jest reklama. Reklama jest tym elementem struktury
M. Czornik, Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000,
za: J. Śniadek, Public relations jako forma promocji turystycznej regionu (na przykładzie gmin
powiatu leszczyńskiego), w: A. Panasiuk (red.), Markowe produkty turystyczne, Fundacja
na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin–Niechorze 2004, s. 155–156.
7
A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001,
s. 159.
6
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marketingu, który wpływa w formie płatnego oraz bezosobowego oddziaływania bezpośrednio na zjawiska rynkowe, przede wszystkim na motywy,
postawy i sposób postępowania nabywców8. Najważniejsza w działaniach
reklamowych jest informacja o ewidentnych, przekonywających korzyściach z konsumpcji produktu turystycznego. Samorząd lokalny do zaprezentowania oferty turystycznej miasta może wykorzystać następujące środki
reklamy: reklamę prasową (płatne moduły reklamowe, artykuły reklamowe),
reklamę telewizyjną (filmy i spoty reklamowe), reklamę radiową (spoty
dźwiękowe, płatne audycje), wewnętrzną i zewnętrzną reklamę w środkach transportu (plakaty, plansze na stacjach, w autobusach, tramwajach
lub na karoseriach taksówek), reklamę zewnętrzną w postaci billboardów
i plakatów oraz reklamę w otoczeniu (instalacje plastyczne w centrach miast,
na kopertach listowych, wlewach pomp benzynowych itp.)9. Na uwagę zasługuje fakt, że skuteczność reklamy jest tym większa, im częściej i w możliwie urozmaicony sposób usiłuje ona dotrzeć do świadomości potencjalnego
turysty. Dlatego w celu uzyskania lepszego efektu należy łączyć poszczególne techniki reklamy. Jednakże główne ograniczenie stosowania szerokiego wachlarza środków reklamowych w mieście wynika z niewielkich
nakładów finansowych, przeznaczonych przez samorząd lokalny na promocję turystyczną miasta.
Bardzo ważnym instrumentem promocji oferty turystycznej miasta jest
public relations, które uważa się za skuteczną formę promocji turystycznej produktu lokalnego, albowiem dobry PR może wywrzeć silny wpływ na świadomość opinii publicznej (w tym turystów) po znacznie niższych kosztach niż
reklama. Public relations zdefiniować można jako zarządzanie reputacją lub
jako kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji (firmy, władz, jednostki lokalnej)10. Jedną z technik public relations jest organizowanie w regionie imprez promocyjnych (bądź uczestniczenie w takich imprezach), nazywanych powszechnie w języku branżowym „events”11. Władze lokalne, pragnące wykorzystać tę formę kształtowania wizerunku miasta, powinny skuL. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy,
PWE, Warszawa 2001, s. 517.
9
Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004, s. 37.
10
J. Śniadek, op.cit., s. 155–156.
11
W literaturze przedmiotu spotyka się również określenie „wydarzenia”.
8
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pić swoją uwagę na: organizowaniu konferencji, seminariów, warsztatów i uczestniczeniu w nich, uczestnictwie miasta w charakterze wystawcy
na wybranych targach turystycznych lub organizowaniu takich targów na terenie miasta, organizowaniu lokalnych imprez kulturalno-rozrywkowych (festynów, koncertów, dożynek, przeglądów filmów, pokazów), imprez sportowych
i rekreacyjnych (meczów, maratonów, spływów, rajdów, zlotów)12.
Miasta wykorzystują również promocję sprzedaży jako instrument komunikacji z potencjalnymi turystami. Celem promocji uzupełniającej jest zwiększenie sprzedaży poprzez uwzględnienie dodatkowych korzyści zwiększających
atrakcyjność produktu (np. obniżki cen, upominki, konkursy, bezpłatne próbki
itp.). Promocja sprzedaży pobudza w krótkim czasie do zakupów i zwiększa
skuteczność sprzedawcy poprzez ekspozycje i tymczasowe zachęty. Promocja
sprzedaży ma za zadanie dostarczenie dodatkowych bodźców, na tyle silnych,
aby sprzedać promowane produkty. Obejmuje wszelkie inicjatywy, organizowane na ogół krótkoterminowo lub lokalnie, które mają za zadanie spowodować bezzwłoczny zakup i szybsze zwiększenie efektu sprzedaży, niż było
to możliwe wcześniej, przy zastosowaniu innych instrumentów promocji mix13.
Istotne znaczenie w promocji lokalnego produktu turystycznego odgrywa
również sprzedaż osobista czy też marketing bezpośredni. Jednakże instrumenty te wykorzystywane są przede wszystkim przez przedsiębiorstwa turystyczne do prezentacji swoich produktów (czy też świadczonych usług)
i zachęcenia potencjalnych turystów do ich nabycia.
3. Instrumenty promocji wykorzystywane przez Szczecin
W strukturze Urzędu Miejskiego w Szczecinie od kilku lat funkcjonuje
Referat Turystyki (w Wydziale Sportu i Turystyki), do którego zadań należy
promocja walorów turystycznych miasta. Realizuje on swoje zadania, wykorzystując głównie takie instrumenty promocji jak: reklama, public relations
oraz promocja uzupełniająca.
Spośród form reklamy wyróżnianych ze względu na zastosowane nośniki
przekazu (telewizyjna, prasowa, radiowa, wydawnicza, wystawiennicza,
12
13

J. Śniadek, op.cit., s. 161.
J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001, s. 546.
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pocztowa, zewnętrzna, internetowa)14, miasto Szczecin wykorzystuje przede
wszystkim reklamę wydawniczą, internetową oraz wystawienniczą15.
Zróżnicowana działalność wydawnicza obejmuje takie elementy jak:
1) Foldery reklamowe:
a) Szczecin – Miejskie Szlaki Turystyczne,
b) Szczecin – W zieleni i nad wodą,
c) Szczecin – Turystyka aktywna,
d) Szczecin – Archipelag atrakcji.
2) Mapy:
a) Szczecin – turystyczna mapa rowerowa,
b) Szczecin – mapa centrum miasta wraz ze schematem komunikacyjnym.
3) Ulotki informacyjne (np. na temat Szczecińskiej Karty Turystycznej).
Materiały wydawnicze są rozpowszechniane podczas targów turystycznych, prezentacji plenerowych miasta, w punktach informacji turystycznej
oraz w innych punktach obsługi ruchu turystycznego (np. hotele, wypożyczalnie samochodów). Materiały w wersjach obcojęzycznych są dostarczane
do Polskich Punktów Informacji Turystycznej (przede wszystkim w Sztokholmie i Berlinie).
Reklama za pomocą Internetu dotyczy głównie prezentacji miasta oraz
jego oferty w portalach internetowych:
1) www.szczecin.eu – jest oficjalnym portalem miasta Szczecin, prezentującym wizję i markę miasta oraz zawierającym informacje na jego
temat (w tym także na temat turystyki); w 2009 r. strona uzyskała prestiżowe wyróżnienie Strona Roku 2009, w kategorii Administracja
Publiczna (w konkursie Webstarfestival na najlepsze polskie strony
internetowe), oraz Webstera Internautów przyznawanego przez użytkowników Internetu;
2) www.turystyka.szczecin.pl – jest portalem prezentującym informacje
na temat oferty turystycznej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem
atrakcji turystycznych.
14
A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s.123–124.
15
Na podstawie informacji uzyskanych w Referacie Turystyki Urzędu Miasta Szczecin.
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Reklama wystawiennicza w 2009 r. objęła przygotowanie stoisk wystawienniczych na targach turystycznych (często we współpracy z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną), z których najistotniejsze to:
ITB (Berlin), TUR (Goeteborg), Glob (Katowice), Lato (Warszawa), Market
Tour i Piknik nad Odrą (Szczecin), Tour Salon (Poznań).
Za pomocą reklamy prasowej w 2009 r. miasto reklamowało się głównie w krajowej prasie branżowej: „Wiadomości Turystyczne”, „TTG”, „Targowe ABC” oraz w zagranicznych wydawnictwach związanych z organizacją targów turystycznych.
Działania Urzędu Miasta Szczecin z zakresu public relations związane
z kreowaniem pożądanego wizerunku miasta koncentrowały się na:
1) Uczestnictwie w targach turystycznych – poza już wymienionymi,
przedstawiciele Urzędu Miasta brali również udział w imprezach, gdzie
stoisko było organizowane przez Urząd Marszałkowski, a oferta miasta Szczecin była częścią oferty województwa zachodniopomorskiego
(Reiseliv-Oslo, Reisen-Hamburg, WTM-Londyn).
2) Uczestnictwie w imprezach plenerowych – Dni Morza, Dni Odry,
Dni Województwa Zachodniopomorskiego (organizowane corocznie
w innym mieście: Poznań, Wrocław, Katowice, Berlin).
3) Organizacji akcji promocyjnych dla touroperatorów, dziennikarzy
i mieszkańców miasta, kreujących pozytywny wizerunek miasta:
a) akcja „Cudze chwalicie swego nie znacie”, mająca na celu wspieranie produktów turystycznych na lokalnym rynku, która poprzez audycje radiowe, Internet oraz artykuły prasowe (m.in. został opublikowany „Letni przewodnik turystyczny”, cyklicznie w lokalnej prasie
ukazywały się artykuły dotyczące szczecińskich atrakcji turystycznych, a także ukazały się teksty sponsorowane w prasie ogólnopolskiej) miała zachęcać szczecinian do lepszego poznania atrakcji turystycznych miasta i spędzenia w nim czasu w sposób aktywny i interesujący; akcja informacyjna skierowana do touroperatorów, polegająca na dystrybucji upominkowych nośników pamięci, których zawartość stanowi film prezentujący szczecińską ofertę turystyczną oraz
pakiet zdjęć do wykorzystania w katalogach, mający stanowić zachętę
do tworzenia oferty przyjazdowej do Szczecina. Akcja prowadzona
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jest na rynkach: polskim, niemieckim, angielskim i skandynawskim,
a towarzyszą jej mailing i rozmowy telefoniczne z organizatorami
turystyki;
b) organizacja study tour dla dziennikarzy zagranicznych z Anglii i Irlandii (2007 r. i 2008 r.) oraz polskich (2009 r. i 2010 r.).
Za wykorzystanie instrumentów promocji uzupełniającej można uznać
utworzenie Szczecińskiej Karty Turystycznej, której celem jest przede wszystkim promocja atrakcji i produktów turystycznych oraz stymulowanie rozwoju oferty turystycznej. Legitymując się kartą, można bez ograniczeń korzystać ze wszystkich środków komunikacji miejskiej, bezpłatnego Internetu
w wybranych miejscach oraz bezpłatnego wstępu do niektórych lokali. Przy
zakupie karty każdy otrzymuje bezpłatny przewodnik po miejscach i atrakcjach Szczecina wraz z określoną zniżką, a jej posiadanie uprawnia do szeregu zniżek w obiektach turystycznych.
Zaprezentowany system promocji Szczecina konsekwentnie realizuje
założenia projektu marki miasta Szczecin – Floating Garden 2050. Logo
promocyjne jest jednocześnie symbolem wizji miasta, nazwą projektu oraz
bazą dla całego systemu identyfikacji wizualnej miasta, który jest wdrażany
od 2008 r. (rysunek 1).

Rysunek 1. Symbol wizji miasta Szczecin
Źródło: www.szczecin.eu.

Logo w sposób pośredni odwołuje się do atrakcji turystycznych Szczecina o charakterze przyrodniczym, czyli obszarów wodnych, zielonych oraz
przestrzeni. Uwzględnia to kolorystyka i forma graficzna logo Floating Garden 2050. Wszystkie materiały promocyjne uwzględniają w większym lub
mniejszym zakresie założenia nowej marki Szczecina, wpisując się w system
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identyfikacji wizualnej miasta. Przyjęcie założeń projektu marki Szczecin
– Floating Garden 2050 – spowodowało unifikację materiałów promocyjnych miasta oraz koncentrację wysiłków na wykreowaniu opracowanego logo
i wizerunku miasta. Atrakcje turystyczne miasta są wykorzystywane w procesie promocji, ale nie pełnią w nim kluczowej wizerunkowej funkcji. Z jednej strony, ma to konsekwencje pozytywne, gdyż skupienie działań przynosi
widoczne efekty w postaci jednolitego systemu identyfikacji wizualnej, który
w dłuższej perspektywie może przyczynić się do wykreowania wizerunku miasta. Z drugiej zaś strony, powstaje wątpliwość, czy wizerunek ten będzie dostatecznie rozpoznawalny i wyrazisty, jeśli nie wykorzystuje w swojej najbardziej ogólnej, wizualnej formie żadnej z głównych unikatowych atrakcji turystycznych Szczecina, pozwalających na szybką i trafną identyfikację miasta.
Podsumowanie
Ze względu na postępujący proces konkurowania pomiędzy obszarami
turystycznymi, coraz bardziej istotne staje się wykorzystanie przez samorządy
lokalne świadomie zorganizowanej i realizowanej działalności promocyjnej.
Instrumenty promocji wykorzystywane przez miasto Szczecin mają za zadanie wzbudzić zainteresowanie potencjalnych turystów, zachęcić do skorzystania z oferty miasta, a co się z tym wiąże, wpłynąć na rozwój lokalny. Proces
promocji miasta Szczecin jest realizowany na różnych płaszczyznach i wykorzystuje większość dostępnych narzędzi promocji. Do najczęściej wykorzystywanych należy zaliczyć zróżnicowane formy reklamy, w tym wydawniczą,
wystawienniczą i internetową, oraz działania podejmowane w ramach szeroko
rozumianego public relation, takie jak uczestnictwo w targach czy organizacja imprez promocyjnych. Wykorzystywane instrumenty promocji wpisują
się w przyjęty system identyfikacji wizualnej miasta, związany z realizacją
projektu marki Szczecin – Floating Garden 2050, co może przynieść pozytywne konsekwencje w postaci wykreowania Szczecina jako miasta otwartego, transgranicznego, innowacyjnego, wizjonerskiego, wielokulturowego
i wielojęzycznego, a przez to atrakcyjnego turystycznie. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta powinno przyczynić się do jego rozwoju społeczno-gospodarczego.

248

Beata Meyer, Anna Gardzińska

Literatura
Czornik M., Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice
2000.
Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2005.
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej
firmy, PWE, Warszawa 2001.
Kornak A., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004.
Kunce R., Promocja turystyki, w: A. Gordon (red.), Turystyka w gminie i powiecie,
Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
Kurek J. (red.), Turystyka, PWN, Warszawa 2008.
Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
Panasiuk A. (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2006.
Rapacz A. (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
2001.
Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Śniadek J., Public relations jako forma promocji turystycznej regionu (na przykładzie gmin powiatu leszczyńskiego), w: A. Panasiuk (red.), Markowe produkty
turystyczne, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin–Niechorze 2004.

Wykorzystanie instrumentów promocji przez samorząd lokalny…

249

DIE AUSNUTZUNG DER PROMOTIONINSTRUMENTEN
VON DER LOKALEN SELBSTVERWALTUNG
AM BEISPIEL DER STADT STETTIN

Zusammenfassung
Die territoriale Selbstverwaltung hat Rücksicht auf die lokalen Entwicklung in
der Gemeinde, im Kreis, in der Stadt und aus diesem Grund soll die Initiativen aufnehmen, die Entwicklung des Tourismus unterstützen. Eine aus solchen Tätigkeiten
ist weit bekannte Promotion der lokalen touristischen Produkten. Die ausnutzenden
zu diesem Zwecke Promotioninstrumenten haben einen großen Einfluss auf die Zahl
der Touristen, Konkurrenzfähigkeit einer Stadt und Attraktivität der Investitionen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es Identifizierung der Promotioninstrumenten,
die Stadt Stettin benutzt und auch Bestimmung der Promotionbedeutung in der lokalen
Entwicklung.
Übersetzt von Anna Gardzińska
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ROLA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W KSZTAŁTOWANIU
TOLERANCJI I INTEGRACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Wprowadzenie
Zmiany, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 r., w ogromnym stopniu wpłynęły nie tylko na gospodarkę czy ustrój, lecz także na współpracę samorządów lokalnych na arenie międzynarodowej.
Idea współpracy międzynarodowej samorządów lokalnych nie jest obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej pojęciem obcym. Zainicjowana na początku
lat 50. przez twórców Rady Gmin Europy (przekształconej w Radę Gmin
i Regionów Europy CEMR) idea „partnerstwa miast” stała się nową formą
relacji międzynarodowej, której celem było pierwotnie umocnienie odzyskanego pokoju i szybkiego przezwyciężenia skutków wojny. Dokonywać się
to miało poprzez inicjowanie i rozwój kontaktów między społecznościami
lokalnymi zwaśnionych państw. Ta idea zadecydowała o wielkim sukcesie
projektu społeczno-politycznego1. Do końca lat 80. ubiegłego wieku w Polsce idea współpracy z samorządami, miastami partnerskimi ograniczała się
co najwyżej do prywatnych kontaktów społeczności lokalnej. Formalnie idea
„partnerskich miast” nie funkcjonowała.
1
R. Formuszewicz, Współpraca zagraniczna samorządu lokalnego w Wielkopolsce, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s.7
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Celem pracy jest przedstawienie powstania, rozwoju oraz odwagi w procesie tworzenia partnerstwa międzynarodowego samorządu pasłęckiego.
1. Historia oraz cele partnerstwa miast (samorządów)
Początki idei partnerstwa samorządowego datuje się na rok 836 między
niemieckim miastem Paderborn a francuskim Le Mans, które to formalnie
zostało pisemnie potwierdzone w 1967 r. Natomiast za pierwsze oficjalne partnerstwo miast można uznać partnerstwo władz niemieckiego Ludwigsburga
i francuskiego Montbéliard z 1947 r., którego ideą było szerzenie międzynarodowej współpracy2. Tematyka partnerstwa jest jednak dość szeroka i obejmuje partnerstwa tworzone nie tylko doraźnie w okresie kryzysu w celu ekspansji handlowej, lecz także w celach obronnych przed najeźdźcami. Miały
i mają one – w zależności od woli stron –formę całkowicie nieformalną lub
sformalizowaną, uwieńczoną podpisami władz jednostek zrzeszonych, które
z reguły aktywnie uczestniczą w pielęgnacji nawiązanego partnerstwa.
Partnerstwo, rozumiane jako współpraca ludzi niezależnie od granic państwowych, może być postrzegane jako proces samoorganizacji jednostek –
regionów, jednostek samorządu terytorialnego (jst) – w sposób niezależny
od władz państwowych. Tworzona w taki sposób współpraca międzynarodowa
jednostek samorządowych, w tym w szczególności gmin, zwana dyplomacją
oddolną, stanowi filar dobrych więzi partnerskich. Ta oddolna forma kooperacji jest doskonałym sposobem lepszego poznania i zbliżania się społeczności państw. To dzięki wymianie doświadczeń na polu różnych dziedzin społeczno-polityczno-gospodarczych przyczynia się ona do usprawnienia gospodarki lokalnej oraz wzajemnego poszerzania wiedzy.
2. Czynniki warunkujące powstawanie partnerstw samorządowych
w Polsce
W wyniku zmian ustrojowych po 1989 r. nowo utworzone jst uzyskały
dużą swobodę w zakresie rozwijania współpracy międzynarodowej. Przełom
w zagwarantowaniu samorządom terytorialnym prawa swobodnego wyboru
2

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasta_partnerskie.
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partnerów zagranicznych i nieokreślonych dziedzin współpracy zapewniliśmy
sobie przez ratyfikację dwóch aktów międzynarodowych3:
– Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi, ogłoszonej w Madrycie
21 maja 1980 r. (tzw. konwencja madrycka), ratyfikowanej przez Polskę
19 marca 1993 r. (DzU 1993, nr 61, poz. 288),
– Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (Lokalnego), podpisanej 15 października 1985 r. przez 12 krajów biorących udział w pracach
prowadzonych w ramach Rady Europy przez Stałą Konferencję Europejskich Władz Lokalnych i Regionalnych, ratyfikowanej przez Polskę
w 1994 r. (DzU 1994, nr 124, poz. 607).
Rząd Polski, ratyfikując Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego,
a następnie zawierając gwarancje swobodnego wyboru partnerów zagranicznych
i nieskrępowanego określenia dziedzin współpracy, w tym także prawo przynależności gmin i innych struktur samorządowych do międzynarodowych zrzeszeń
władz lokalnych, zawarł również w art. 172 Konstytucji RP z kwietnia 1997 r.
Ta pełna swoboda została jednak ograniczona w lutym 2001 r., kiedy
to weszła w życie Ustawa z 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania
jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (DzU 2000, nr 91, poz. 1009). Zgodnie z jej
treścią to minister właściwy do spraw zagranicznych wyraża zgodę na przystąpienie jst do zrzeszenia lub odmawia takiej zgody w drodze decyzji administracyjnej4. W przypadku zmiany celów lub zasad działania danego zrzeszenia lub pojawienia się rozbieżności między celami polityki zagranicznej państwa a polityką zrzeszenia, brak zgody na dalsze członkostwo zmusza jednostkę do wystąpienia ze zrzeszenia5.
Warto przytoczyć tu artykuł 2 ustawy, który brzmi: „1. Jednostki samorządu
terytorialnego mogą przystępować do zrzeszeń i uczestniczyć w nich w granicach swoich zadań i kompetencji, działając zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami.
3
R. Sowiński, Współpraca międzynarodowa wspólnot samorządowych w Europie, „Europa
Wschodu i Zachodu” 1999, nr 3, s. 79–83.
4
Ibidem, art. 4, pkt. 5.
5
Ibidem, art. 10, pkt. 3.
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2. Województwa przystępują do zrzeszeń zgodnie z «Priorytetami współpracy zagranicznej województwa», uchwalonymi w trybie określonym w przepisach o samorządzie województwa (…)”.
Jednak wyżej przedstawione zmiany ustawowe pojawiły się po wielkim rozkwicie i szerokiej fali tworzenia partnerstwa gmin, miast, a także –
po 1999 r. – powiatów.
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2009 r. przez Związek Miast
Polskich6, liczba partnerstw w porównaniu z rokiem 2003 wzrosła prawie dwukrotnie. W 2003 r. było ich 2059, a w 2009 r.mieliśmy ich już blisko 3800. Najchętniej zawieramy umowy z Niemcami (1017 partnerstw), Czechami (321),
Francją (261) oraz Słowacją (249).
Zauważalnymi działaniami czynionymi z inicjatywy samorządów lokalnych i regionalnych, wyróżniających się największą aktywnością w zakresie współpracy transgranicznej po 1990 r., wśród krajów Europy ŚrodkowoWschodniej wykazały się samorządy w Polsce. Z udziałem Polski w roku 1991
powstał pierwszy euroregion w Europie Środkowo-Wschodniej – Euroregion
Nysa. Obecnie na granicach Polski funkcjonuje 15 euroregionów, w tym najmłodszy – Dobrava, który powstał na granicy polsko-czeskiej w styczniu
2001 r.7.
Do euroregionów należy ponad 60% gmin z województw przygranicznych (granice lądowe i morskie). Godne uwagi jest to, że euroregiony
na pograniczu północnym i wschodnim8 są bardziej rozległe, gdyż sygnatariuszami tych porozumień byli wojewodowie, co w konsekwencji oznaczało, że do euroregionu włączane było całe województwo. Odmiennie sytuacja wyglądała przy granicy zachodniej i południowej, gdzie porozumienia
zawierane były przez stowarzyszenia i związki gmin. W efekcie euroregiony
te są mniej rozległe.
Nieliczne gminy, w tym przede wszystkim duże miasta należące do innych
stowarzyszeń międzynarodowych (około 3%), są członkami organizacji
Aktualności ZMP, Biuletyn Informacyjny Związku Miast Polskich, X–XI 2009, nr 3, s. 1.
A. Żelazo, Współpraca międzynarodowa gmin przygranicznych, Biuletyn nr 59-2002, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, s. 531–532.
8
Na potrzeby tego opracowania pogranicze wschodnie oznacza obszary graniczące z Rosją,
Litwą, Białorusią i Ukrainą, pogranicze zachodnie – obszary położone przy granicy z Niemcami, pogranicze południowe – obszary przy granicy z Czechami i Słowacją.
6
7
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zrzeszających metropolie lub organizacje kulturalne o charakterze pokojowym, propagujące sport czy ochronę środowiska. Należą one do:
– Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego, OWHC – po stronie polskiej: Kraków, Toruń, Warszawa i Zamość,
– Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów, IACP – po stronie
polskiej: Gdańsk i Szczecin,
– Związku Miast i Gmin Friedlandzkich – po stronie polskiej: Korfantów
i Mieroszów,
– Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju,
IAPMC – po stronie polskiej: Warszawa, Płock, Oświęcim,
– Międzynarodowej Rady na Rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych, ICLEI – po stronie polskiej: Katowice i Gdańsk9.
Na pewno zastanawiające jest to, że w okresie nasilenia działań pacyfistycznych inicjatywy i działania zmierzające do zawiązywania się, a następnie tworzenia, były znacznie silniejsze niż w obecnych czasach. Wpływ
na to miały bez wątpienia obawy przed powrotem tego, co niechciane, tj.
agresji, przemocy i zniszczeń.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii
Społecznych, powyższa teza, że strach jest jednym z głównych czynników,
który mobilizuje do działania, ma swoje odzwierciedlenie w liczbach.
Otóż w 1999 r. aż 88% Polaków widziało w Niemcach zagrożenie, cztery
lata temu już tylko 23%, a według bieżących danych niespełna 14%10. W zależności od narodowości czynnik ten ma większe lub mniejsze znaczenie. Czym
można bowiem wytłumaczyć fakt, że aż 93% gmin Szwecji, 84% Danii, 81%
Finlandii czy 67% Belgii lub 59% Holandii ma podpisane partnerstwa miast?
W liczbach dominującą rolę odgrywa Francja (2837 gmin), później Niemcy
(2455 gmin) i Wielka Brytania (1124 jednostki samorządu lokalnego mają
podpisane umowy). Odpowiedzi może być kilka.
W zależności od zakresu ankiety i podmiotu przeprowadzającego badania można stwierdzić, że jako dominujący element we współpracy samorządów wymieniane są:
Dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ł. Zalesiński, My się Niemców (już) nie boimy, „Rzeczpospolita” z 11 marca 2010 r.,
nr 59 (8570).
9

10
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aktywna współpraca z zagraniczną gminą w sferze kultury (68,5%),
wymiana młodzieży (60,8%),
wspólne działania w sferze sportu, turystyki i rekreacji (55,5%).
Zadowalające jest, że po ponad sześćdziesięciu latach po zakończeniu II
wojny światowej, między miastami samych tylko państw członkowskich Unii
Europejskiej istnieje ponad 7 tys. oficjalnych partnerstw miast.
W tym torcie wzajemnej tolerancji i przyjaźni, według badań Związku
Miast Polskich przeprowadzonych na grupie 600 gmin, uzyskano informację
o 1400 miastach i gminach, z którymi nawiązano współpracę. 45,7% z nich
współpracuje z kilkoma jednocześnie partnerami zagranicznymi, a z więcej
niż dziesięcioma około 20% z nich; są to dawne miasta wojewódzkie lub miasta liczące więcej niż 100 tys. mieszkańców11.
Pocieszającą informacją płynącą ze statystyk jest dominująca w partnerstwie chęć poznania kultury społeczności lokalnej miasta partnerskiego oraz
aktywna wymiana młodzieży. To daje nadzieję na dobrą przyszłość, że integracja europejska i nasze członkostwo w Unii Europejskiej nie jest sztucznym wytworem, ale autentyczną więzią między mieszkańcami miast i gmin
partnerskich.
Dodatkowym motywem wspierającym i utrwalającym współpracę partnerskich gmin są programy finansowe wspierane przez Unię Europejską, przeznaczone bezpośrednio na wspieranie działań gmin bliźniaczych, lub też programy warunkujące otrzymanie dotacji na działania w związku bliźniaczym.
Istotne jest to, że stara Europa po 1990 r. w znaczący sposób przyczyniła się do zmian ilościowych i jakościowych. Jest gotowa dzielić się swoimi
osiągnięciami, pokazując, na czym polega dojrzała demokracja, a to w dużej
mierze przyczynia się do łatwiejszego, skuteczniejszego i pełniejszego przeprowadzenia integracji nowych państw członkowskich.
Z doświadczeń płynących z Europy Zachodniej wynika, że wśród czynników ułatwiających nawiązanie kontaktów jest bliskość geograficzna, kulturowa i językowa. W przypadku Polski można jednak prowadzić polemikę,
gdyż w pierwszym okresie po zmianach ustrojowych największa liczba partnerów, z którymi podpisano porozumienia o współpracy, pochodziła z Europy
Zachodniej (wyjątek stanowiły Niemcy).
11

Ibidem.
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Natomiast bez wątpienia czynniki kulturowe, historyczne oraz aktywność
przedstawicieli mniejszości narodowych miała istotne znaczenie w wyborze
miast i gmin partnerskich.
Dużą rolę odegrała mniejszość niemiecka, która zamieszkuje tereny województw: opolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Pierwsze trzy z nich
mogą wykazać się aż 80-procentowym wskaźnikiem udziału co najmniej jednego partnera z Niemiec, a wśród gmin z województwa lubuskiego, podlaskiego i dolnośląskiego około 75% gmin współpracuje z gminami niemieckimi.
3. 20-lecie współpracy międzynarodowej Pasłęk – Itzehoe
Mimo wcześniej wykazanych danych statystycznych w zakresie obawy
społeczeństwa polskiego przed Niemcami, kontakty pionierów (pacyfistów)
nawiązujących współpracę partnerską między Pasłękiem a Itzehoe były objawem niemałej odwagi. Odwaga ta nie tyle wynikała z obaw przed ludnością narodowości niemieckiej, ile z obawy przed szeroko rozumianą opinią
publiczną. Ziarno, które zakiełkowało i zapoczątkowało współpracę między
tymi miastami, zostało zasiane wiosną 1988 r., kiedy to na pierwszą nieformalną wizytę udała się delegacja z działaczem pasłęckiej „Solidarności”–
Ryszardem Modzelewskim.
Pierwsze wrażenie po 43 latach od zakończenia II wojny światowej oraz
po 45 latach zakończenia przesiedlania ludności niemieckiej w województwie
olsztyńskim12 było ogromnym zaskoczeniem. Delegacja ta spotkała się z serdeczną gościnnością Niemców i mimo jej nieoficjalnego charakteru została
przyjęta przez burmistrza Itzehoe oraz posła do Bundestagu. Ta ciepła i prawdziwa gościnność nabrała takiego tempa między mieszkańcami Pasłęka i Itzehoe, że nie zważając na jeszcze funkcjonujący ustrój socjalistyczny, burmistrz
Itzehoe Gunter Hornlein w listopadzie 1988 r. wystosował na ręce ówczesnego
Naczelnika Miasta i Gminy Pasłęk Macieja Bojewskiego oficjalne zaproszenie
do złożenia wizyty w Itzehoe wraz z towarzyszącą delegacją. Jak na owe czasy,
wynikło z tego małe zamieszanie, gdyż taki wyjazd władze miejskie zobligo12
W. Śniecikowski, Pasłęk w latach 1945–1997, w: J. Włodarski (red.), Pasłęk. Z dziejów
miasta i okolic 1297–1997, Zarząd Miasta i Gminy, Pasłęk 1997, s. 429.
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wane były zgłosić wojewodzie elbląskiemu w celu uzyskania jego akceptacji. Delegacja, która składała się z I Sekretarza KMG PZPR, Przewodniczącego Rady Narodowej, Naczelnika Miasta i Gminy Pasłęk oraz przedstawicieli przedsiębiorstw państwowych, kółek rolniczych, radnych, szpitala
i innych, wyjechała w maju 1989 r. Mimo braku doświadczenia w kontaktach z zachodnimi partnerami, członkowie delegacji zostali gościnnie przyjęci przez władze powiatu Steinburg (który jest partnerem byłych niemieckich
mieszkańców Pasłęka – Preuβisch Holland) oraz miasta Itzehoe. Należy wręcz
wspomnieć, że w tamtych czasach reakcja mieszkańców Pasłęka miała szeroki zasięg odczuć związanych z tą wizytą, ze względu na prawie półwieczne
indoktrynowanie w duchu wrogości do Niemiec Zachodnich.
Ta wizyta okazała się przełomem. Od tej pory nie tylko władze Itzehoe,
ale także inne organizacje i osoby prywatne zaczęły intensyfikować kontakty
z Pasłękiem. Ważne było, że zainteresowanie strony niemieckiej dotyczyło
problematyki funkcjonowania administracji, lokalnej gospodarki oraz służby
zdrowia, a nie miało wymiaru czysto turystycznego. Dzięki temu skupione
było na konkretnych obszarach funkcjonowania grodu położonego nad rzeką
Wąską i przetrwało do dziś.
Na uznanie zasługuje też postawa lokalnych polityków, którzy – mimo
głęboko zachodzących zmian w polityce państwa – uznali bez zastrzeżeń
potrzebę nawiązania bliższych kontaktów z Itzehoe. Zatwierdzenie ram
współpracy nastąpiło na uroczystej sesji 28 lutego 1990 r. przez Radę Miejską w Pasłęku oraz 16 marca 1990 r. na zebraniu Rady Miasta w Itzehoe. Natomiast podpisanie układu o partnerstwie w dziedzinie kultury i sportu, gospodarczych kontaktów zakładów pracy i rolników, w zakresie opieki zdrowotnej, ochrony środowiska oraz wzajemnych kontaktów obu miast nastąpiło już
po wyborach samorządowych w Polsce.
To niezapomniane zdarzenie miało miejsce w Pasłęku 2 października
1990 r. w sali widowiskowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury podczas oficjalnej
wizyty przedstawicieli miasta Itzehoe13.
Podczas rewizyty władz Pasłęka strona niemiecka złożyła deklarację
pomocy finansowej w odrestaurowaniu pasłęckich zabytków oraz zaprosiła
13
J. Włodarski, P. Troszczyński, W. Śniecikowski, Pasłęk–Itzehoe. 10 lat współpracy,
Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 2000, s. 21.
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dziecięcy zespół taneczny „Piruecik” do wystąpienia w niemieckim mieście
partnerskim.
Od tego momentu rozpoczęła się, w pełnym tego słowa znaczeniu, współpraca międzynarodowa w dziedzinach zadeklarowanych w umowie partnerskiej. Od 1991 r. trwa wymiana wakacyjna dzieci i młodzieży, nawiązane
zostały kontakty między partiami politycznymi. Już wtedy mówiono o wspólnej Europie.
Okres zmian ustrojowych uregulował statut prawny mniejszości niemieckiej w Polsce. Krokiem milowym w tych działaniach było spotkanie w Krzyżowej kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i pierwszego premiera Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Mazowieckiego. Jak spotkania polityków wysokiego szczebla nie stanowiły większych problemów, tak stworzenie Koła
Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej w 12-tysięcznym miasteczku Pasłęk
było sprawą bardzo delikatną. Totalistyczna propaganda PRL-u utrwaliła mit
o tysiącletniej wrogości między Niemcami a Polakami. Dlatego też pierwsze rozmowy w sprawie utworzenia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Mniejszości Niemieckiej w Pasłęku były prowadzone sondażowo, rzeczowo
i spokojnie. Dużą rolę w tych rozmowach odegrał ówczesny burmistrz Paweł
Troszczyński oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Stanisław Paździor. Zagadnienie nie było proste – zbyt pochopne i nieprzemyślane działania mogły w znaczący sposób wpłynąć na krytykę lokalnych samorządowców. Nieocenioną pomocą służył Bernd Hinz, Przewodniczący Towarzystwa
Powiatowego „Preuβisch Holland”, który cierpliwie wyjaśniał, jak organizacje mniejszości narodowych funkcjonują w Europie Zachodniej oraz zapraszał na swój koszt do Niemiec, doradzając jednocześnie, jak rozwiązywać problemy zgodnie ze standardami europejskimi. To dzięki zaangażowaniu Towarzystwa i pomocy Bernda Hinza odrestaurowano wiele zabytków Pasłęka.
Strategia lokalnych polityków była taka, aby mimo niełatwej niemiecko-polskiej przeszłości, wzajemnych uprzedzeń i fobii traktować wszystkich
mieszkańców na równi, bez względu na przynależność kulturową14.
To podejście było i jest myśleniem ponad podziałami, myśleniem nowoczesnym i zbliżającym Polskę do wspólnej Europy. I tak też się stało. Najpierw
14
Należy zaznaczyć, że ziemię pasłęcką zamieszkuje wiele społeczności kulturowych;
oprócz Polaków są to m.in. Niemcy, Ukraińcy, Białorusini i Litwini.
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był Traktat akcesyjny15, a następnie referendum, w którym to społeczeństwo
w przeważającej większości opowiedziało się za wstąpieniem Polski do Unii
Europejskiej, w efekcie czego 1 maja 2010 roku minęło 6 lat od chwili, gdy
Polska stała się członkiem zjednoczonej Europy.
Te 20 minionych lat współpracy z miastem partnerskim Itzehoe to czas
dobrze wykorzystany. To czas, w którym dzięki tolerancji i zrozumieniu podczas licznych spotkań delegacji obu miast, dzięki aktywnej wymianie młodzieży, udało się Polsce ukształtować poczucie bezpieczeństwa z sąsiadem
po drugiej stronie Odry. W sposób znaczący pomogła w tych działaniach Unia
Europejska, dająca możliwości korzystania z miękkich projektów, dzięki którym następuje rozwój działalności kulturalno-oświatowo-edukacyjnej.
Efekty wynikające ze współpracy międzynarodowej są trudne do precyzyjnego zmierzenia. Natomiast korzyści w postaci wdrażania różnych projektów związanych z ochroną dóbr kultury, remontem i konserwacją zabytków
oraz propagowaniem i praktycznym rozwijaniem kontaktów lokalnej społeczności dla ugruntowania pokoju zarówno w Europie, jak i na świecie nie mogą
przybierać wymiaru pieniężnego. Hasło: „Wolność, Miłość, Braterstwo” jest
czymś, co nie przemija.
Podsumowanie
Współpraca partnerska na poziomie lokalnym i regionalnym jest jednym
z najważniejszych przejawów integracji mieszkańców w obrębie Unii Europejskiej. Jest istotnym komponentem stosunków międzynarodowych w dobie
powszechnego globalizmu. To właśnie ten element oddolnych działań w sposób znaczący wpływa na osłabianie wzajemnych uprzedzeń i negatywnych stereotypów między sąsiadującymi narodami. Powszechnie zauważalna poprawa
w relacjach z naszym zachodnim sąsiadem nie powinna osłabiać intensywności już podjętych działań. Można powiedzieć, że współpraca z Niemcami jest
na dobrym poziomie, ale bez wątpienia jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie lokalnej współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami. W tym przypadku
dużą rolę do spełnienia mają lokalne władze samorządowe, aby tę współpracę
15
Traktat akcesyjny został zatwierdzony i przyjęty absolutną większością głosów przez Parlament Europejski 9 kwietnia 2003 r.
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nawiązać i rozwijać w taki sposób, jaki czyniły to kraje zachodnie w okresie
przemian polityczno-społecznych w Polsce.
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DIE ROLLE DER LOKALEN SELBSTVERWALTUNG
BEI DER GESTALTUNG DER TOLERANZ
UND INTERNATIONALE INTEGRATION

Zusammenfassung
Die Partner Zusammenarbeit auf dem lokalen und regionalen Niveau ist einer aus
der wichtigsten Ausdrücken der Integration der Einwohner im Umkreis Europäische
Union. Es ist auch die wesentliche Komponente der internationalen Beziehungen in
der Zeit der allgemeinen Globalizmus. Gerade dieses Element der von unten kommend Handeln wirkt bedeutend auf die gegenseitigen Vorurteile und die negativen
Stereotype zwischen den grenzenden Völkern zu schwächen. Die allgemein erkennbare Verbesserung in den Relationen zu unserem westlichen Nachbarn soll nicht die
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Intensitäten der schon aufgenommenen Wirkungen schwächen. Mann kann sagen,
dass die Zusammenarbeit mit Deutschen auf dem guten Niveau ist, obwohl zweifellos
ist immer noch viel zu tun, in dem Bereich die lokale Zusammenarbeit mit unseren
Östlichen Nachbarn veranstalten. In diesem Fall eine große Rolle haben die lokalen
Selbstverwaltungsbehörden. Um diese Zusammenarbeit aufzunehmen und zu entwickeln, muß man auf diese Art und Weise machen, wie es die westlichen Länder in der
Zeit der sozial-politischen Wandlungen in Polen gemacht haben.
Übersetzung Tomasz Winnicki
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20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
A PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU

Wprowadzenie
Obchodzona w 2010 r. dwudziesta rocznica odrodzenia, po zmianie ustrojowej w Polsce, samorządu terytorialnego związana była zarówno
z uchwaleniem przez Sejm RP Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym1, jak i pierwszymi wyborami samorządowymi, które odbyły się
27 maja 1990 r. Zdaniem L. Wałęsy, „przywrócenie samorządności oznaczało
odejście od narzuconej w czasach komunistycznych centralizacji i dawało
szansę na budowanie państwa lokalnie, wzmacniało więzi i wspierało rozwój społeczeństwa”2.
Rozpoczęta dwadzieścia lat temu reforma samorządu terytorialnego,
w ramach której wprowadzono wiele zmian mających na celu wzmocnienie pozycji organizacyjnej, kompetencyjnej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego (jst), uznawana jest za sukces polskiej demokracji. Niemniej jednak zmiany te nie wydają się wystarczające, a co więcej, środo1
DzU 1990, nr 16, poz. 94. Obecny tytuł ustawy: O samorządzie gminnym – stosownie
do art. 10 Ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa, DzU 1998, nr 162, poz. 1126.
2
List Lecha Wałęsy do uczestników Kongresu 20-lecia Samorządu Terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 8 marca 2010, nr 5, s. 12.

264

Katarzyna Owsiak

wisko zarówno ekonomistów, prawników, jak i samorządowców wskazuje
na konieczność ich kontynuacji.
Z jednej strony wskazać trzeba, że samorządy wytwarzają ponad 14%
polskiego PKB, a ich wydatki stanowiły 32,7% wszystkich wydatków publicznych w 2009 r.3. Ponadto, inwestycje budżetowe państwa w 2009 r. wyniosły
14,5 mld zł, podczas gdy samorządy, dysponujące o połowę niższym budżetem, wydały na nie 42 mld zł4. Z drugiej zaś strony, poza postulatami środowiska samorządowego dotyczącymi wprowadzenia zmian w zasadach gospodarki finansowej jst, podkreślić trzeba wyzwania, jakie stoją przed samorządami. Wynikają one ze skutków spowolnienia gospodarczego, a także z niezakończonej reformy finansów publicznych, mimo wejścia w życie przepisów
tzw. nowej ustawy o finansach publicznych5.
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnego zarysu rozwoju samorządu
terytorialnego w ciągu dwudziestu lat od jego reaktywacji oraz wskazanie
na główne wyzwania, jakie stoją przed jst po 2009 r.
1. 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce
Powołanie w 1990 r. gmin jako wspólnoty samorządowej i odpowiedniego terytorium miało istotne znaczenie dla budowy podstaw finansów
publicznych w warunkach gospodarki rynkowej, w tym procesu decentralizacji zadań publicznych. Przez 20 lat funkcjonowania samorząd terytorialny
podlegał przeobrażeniom, które dotyczyły: jego struktury i pozycji ustrojowej,
wykonywanych zadań, organów i ich kompetencji, mienia, tworzenia aktów
prawa miejscowego, nadzoru nad jego działalnością, zasad zrzeszania się oraz
gospodarki finansowej. Wydarzenia bądź zmiany, jakie miały miejsce w tym
okresie, są znaczące. Jednak najważniejszym przedsięwzięciem, i to o wymiarze historycznym, była reforma administracyjna, zapoczątkowana 1 stycznia
1999 r., wprowadzająca nowy podział terytorialny państwa na gminy, powiaty
i województwa (zob. tabela 1).
3
A. Kurowska, Samorządowe święto, „Rzeczpospolita” z 9 marca 2010 r., www.rp.pl/
artykul/435968,444294_Samorzadowe_swieto.html.
4
Ibidem.
5
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
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Tabela 1

Liczba jst w Polsce w latach 1990, 1999, 2008
Lata

Liczba gmin

Liczba powiatów

1990

2419

–

Liczba
województw
49

1999

2489

373, w tym miasta na prawach powiatu 65

16

2008

2478

379, w tym miasta na prawach powiatu 65

16

Źródło: Roczniki statystyczne za lata 1991, 2000, 2009, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa.

Kilkuletnie prace nad tą reformą poprzedzone były uchwaleniem wielu
ustaw, nie tylko wprowadzających nowe regulacje prawne, lecz także przyczyniających się do zmiany świadomości społecznej. Wśród ustaw tych na szczególne podkreślenie zasługują: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym, tzw. reforma centrum polegająca na uchwaleniu pakietu jedenastu ustaw oraz Ustawa konstytucyjna z 2 kwietnia 1997 r.
Mimo że przez 20 lat samorząd terytorialny wykształcił się jako instytucja i część administracji państwa, określono zasady jego współpracy z administracją rządową, stworzono podstawy przekazywania mu środków publicznych
i podstawy dochodów własnych, można stwierdzić, że w wielu wypadkach to,
co wypracowano odbiega od projektów i wyobrażeń sprzed dwudziestu lat6.
Wybrane przedsięwzięcia, dokonania czy czynniki zewnętrzne, które determinowały rozwój samorządu terytorialnego, zostały zaprezentowane w tabeli 2.
Tabela 2
20 lat samorządu terytorialnego w Polsce – wybrane wydarzenia
Data

Wydarzenie

8 marca 1990 r.

Ustawa o samorządzie terytorialnym (DzU 1990, nr 16, poz. 94),
ordynacja wyborcza do rad gmin (DzU 1990, nr 16, poz. 94), Ustawa
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 1990, nr 16,
poz. 94), która znosiła rady narodowe.

22 marca 1990 r. Ustawa o pracownikach samorządowych (DzU 1990, nr 32, poz. 191).
6
H. Wasilewska-Trenkner, Kilka uwag na temat przyszłości, „Finanse Komunalne” 2010,
nr 1–2, s. 174.
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Data
27 maja 1990 r.

Wydarzenie
Pierwsze wybory samorządowe.

5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (DzU 1991, nr 5, poz. 18).
21 grudnia
1991 r.
7 października
1992 r.

1993 r.

26 kwietnia
1993 r.
21 maja 1993 r.

Powstanie pierwszego Euroregionu Nysa obejmującego obecnie (po stronie polskiej) obszar województwa dolnośląskiego.
Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU 1992, nr 85,
poz. 428), powołanie RIO od 1 stycznia 1993 r.
Początki reform budżetowania w Polsce – zastosowanie nowych metod
planowania wydatków (budżet zadaniowy) w Krakowie podczas tworzenia budżetu na 1994 r. Kolejnymi miastami, które podjęły się przygotowania budżetu w nowej formie, polegającej na przejrzystej prezentacji priorytetowych obszarów działań i celów zadań, były m.in. Lublin,
Szczecin, Poznań.
Ratyfikowanie Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu 15 października 1985 r. (DzU 1994, nr 124, poz. 607).
Powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Środowisk Samorządowych.

Decentralizacja zadań publicznych na rzecz samorządu poprzez uruchomienie programu pilotażowego, polegającego na propozycji przejęcia
1 stycznia 1994 r. od
administracji rządowej zadań zleconych do realizacji. Program był
skierowany do 46 miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.
19 czerwca
Drugie wybory samorządowe.
1994 r.
Uchwalenie pakietu 11 ustaw dających początek reformie centrum administracyjnego i gospodarczego kraju, w tym powołanie Komitetu Integra21 czerwca,
cji Europejskiej, który m.in. opiniował akty prawne związane z funkcjo11 sierpnia
nowaniem
samorządu z punktu widzenia jego zgodności z prawem Unii
1996 r.
Europejskiej (Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji
Europejskiej, DzU 1996, nr 106, poz. 404).
Pierwsze udane emisje obligacji komunalnych – Gdynia, Ostrów Wielkwiecień 1996 r. kopolski. W tym samym roku obligacje wyemitowało dodatkowo 8 gmin
(miast), łączny poziom zadłużenia z tego tytułu wyniósł 188,9 mln zł.
Utworzenie pierwszego holdingu komunalnego przez Gminę Miejską
Kraków – Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
(KHK SA). Misją KHK SA było doprowadzenie do zawiązania grupy
10 lipca 1996 r. kapitałowej
krakowskich spółek komunalnych oraz uzyskanie przez holding statusu tzw. Podatkowej Grupy Kapitałowej rozliczającej się wg
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
20 grudnia
Ustawa o gospodarce komunalnej (DzU 1997, nr 9, poz. 43).
1996 r.
2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 1997, nr 78, poz. 483).
lipiec 1997 r.

Powódź w południowej i zachodniej Polsce.

o samorządzie powiatowym (DzU 1998, nr 91, poz. 578), Ustawa
5 czerwca 1998 r. oUstawa
samorządzie województwa (DzU 1998, nr 91, poz. 576).
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
16 lipca 1998 r. Ordynacja
(DzU 1998, nr 95, poz. 602).
24 lipca 1998 r. Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (DzU 1998, nr 96, poz. 603).
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11 października
1998 r.
26 listopada
1998 r.
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Wydarzenie
Trzecie wybory samorządowe.

Ustawa o finansach publicznych (DzU 1998, nr 155, poz. 1014), weszła
w życie 1 stycznia 1999 r.
Wejście w życie zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego
1 stycznia 1999 r. państwa
(była to jedna z tzw. czterech reform).
29 czerwca
Ustanowienie przez Sejm RP dnia 27 maja Dniem Samorządu Terytorial2000 r.
nego (upamiętniając pierwsze wybory samorządowe z 1990 r.).
20 czerwca
Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
2002 r.
(DzU 2002, nr 113, poz. 984).
27 października –
10 listopada
Czwarte wybory samorządowe: I i II tura.
2002 r.
13 listopada
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU 2003,
2003 r.
nr 203, poz. 1966), weszła w życie 1 stycznia 2004 r.
1 maja 2004 r.
6 maja 2005 r.
30 czerwca
2005 r.
12–26 listopada
2006 r.
27 sierpnia
2009 r.
30 września
2009 r.
maj 2010 r.
13 października
2010 r.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.
Ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz
o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów
Unii Europejskiej (DzU 2005, nr 90, poz. 759).
Ustawa o finansach publicznych (DzU 2005, nr 249, poz. 2104), weszła
w życie 1 czerwca 2006 r.
Piąte wybory samorządowe: I i II tura.
Ustawa o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1240), weszła
w życie 1 stycznia 2010 r.
Rozpoczęcie działalności przez rynek obligacji Catalyst – pierwszy
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej zorganizowany rynek papierów dłużnych, stworzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Druga powódź.
Zarządzenie szóstych wyborów samorządowych przez prezesa Rady
Ministrów wraz z podaniem ich terminu. Wybory odbędą się między
14 listopada 2010 r. a 9 stycznia 2011 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007; J. Majchrowski (red.), Reforma administracyjna kraju.
Ustawy z komentarzem oraz rozporządzenie wykonawcze, Dom Wydawniczy Magnum, Gorzów Wlkp. 1999; S. Stalmach, Najważniejsze wydarzenia
ostatnich dwudziestu lat samorządów, „Rzeczpospolita” z 5 marca 2010 r.,
www.rp.pl/artykul/55682,442329_Najwazniejsze_wydarzenia_ostatnich_
dwudziestu_lat_samorzadow.html.

W omawianym okresie bardzo często zmieniały się akty prawne
związane z gospodarką finansową samorządu terytorialnego. W latach
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1990–1998 gospodarka finansowa gmin opierała się na wielu ustawach: Prawo
budżetowe7, Ustawa o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania8,
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych9. Prawo budżetowe obowiązywało
do końca 1998 r., zastąpione zostało przez kolejne ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie gospodarkę finansową – najpierw gmin, a potem powiatów i województw – w całości poddano regulacjom prawa zamówień publicznych10. Podczas obowiązywania przepisów pierwszej Ustawy o finansach
publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., wyodrębniono z niej
regulacje odnoszące się do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych11. Natomiast cytowana powyżej Ustawa o dochodach gmin
i zasadach ich subwencjonowania została zastąpiona Ustawą z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin12, która obowiązywała do 31 grudnia 1998 r.
Następnie system finansowania jst został uregulowany Ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999
i 200013, która obowiązywała również w latach 2001–2003. W 2004 r. zainicjowano reformę systemu zasilania finansowego jst, zmieniając Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego14, która obowiązuje do dziś.
Tak częste modyfikacje przepisów, na podstawie których samorząd terytorialny prowadził gospodarkę finansową, podlegały krytyce. Trzeba jednak pamiętać, że zmiany były wyrazem wielu reform finansów publicznych czy reformy
administracyjnej kraju. Niektóre z nich nie zostały zakończone, utknęły na pierwszym etapie, chociażby zapoczątkowana w 2004 r. reforma systemu zasilania
finansowego jst. Pomijając tutaj argumenty za i przeciw konstrukcji systemu
Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe, DzU 1991, nr 4, poz. 18.
Ustawa z dnia 5 stycznia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania
w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, DzU 1990, nr 89, poz. 518,
z późn. zm.
9
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 1991, nr 9,
poz. 31.
10
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, DzU 1994, nr 76, poz. 344,
z późn. zm.
11
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, DzU 2005, nr 14, poz. 114. Ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2005 r.
12
DzU 1993, nr 128, poz. 600.
13
DzU 1998, nr 150, poz. 983, z późn. zm.
14
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
DzU 2003, nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
7
8
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dochodowości jednostek samorządowych, należy zaakcentować, że warunkiem
realizacji zadań publicznych oraz zastosowania nowatorskich metod zarządzania
jednostkami sektora publicznego jest stabilizacja zasilania finansowego.
Na poziomie regulacji ustawowej można uznać za stabilne samorządowe
prawo pracy15, które opierało się na dwóch ustawach – wspomnianej powyżej Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych16.
Wciąż aktualnym problemem dla samorządu terytorialnego jest zwiększenie zaangażowania i aktywności społeczności lokalnych na rzecz wspólnot
samorządowych, co niewątpliwie wiąże się z budową społeczeństwa obywatelskiego. Frekwencja wyborcza podczas pierwszych wyborów samorządowych
w 1990 r. wynosiła 42,27%, w 1994 r. 33,78%. Podczas kolejnych wyborów
w 1998 r. odbywających się na nowych zasadach frekwencja wyborcza osiągnęła poziom 46%. W pierwszej turze wyborów samorządowych w 2002 r.
i 2006 r. wynosiła odpowiednio 44,23 i 44,99%, a w drugiej 35,02 i 39,69%17.
2. Warunki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
W związku z wejściem w życie cytowanej powyżej tzw. nowej ustawy
o finansach publicznych, która wprowadza nowe rozwiązania w zarządzaniu
finansami publicznymi, gospodarka finansowa jst ulegnie zmianom. Do najważniejszych rozwiązań zaliczyć trzeba18: likwidację samorządowych funduszy celowych, gospodarstw pomocniczych oraz zmiany w funkcjonowaniu
zakładów budżetowych; wprowadzenie obowiązku sporządzania wieloletniej
prognozy finansowej; zmianę zakresu szczegółowości budżetu; wprowadzenie zasady zrównoważenia budżetu bieżącego/operacyjnego; opracowywanie
planów oraz sprawozdań w układzie zadaniowym; zmiany w terminach procedury budżetowej oraz wprowadzenie obowiązku badania rocznych sprawozdań niektórych jst przez biegłych rewidentów; nowe przepisy o zarządzaniu
długiem samorządowym oraz o jawności finansów publicznych.
A. Szewc, Ewolucja polskiego prawa samorządu terytorialnego w latach 1990–2010,
„Samorząd Terytorialny” 2010, nr 5, s. 20.
16
DzU 2008, nr 223, poz. 1458, z późn. zm.
17
Dane Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl, data dostępu: 10 kwietnia 2010 r.
18
M. Bitner, Finanse publiczne, „Poradnik Samorządowca” styczeń 2010, nr 1.
15
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W 2009 r. weszły w życie regulacje Ustawy o funduszu sołeckim19. Zgodnie z art. 1, rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, do dnia 31 marca roku poprzedzającego
rok budżetowy. Oznacza to konieczność podjęcia uchwały, w której na utworzenie takiego funduszu rada gminy wyraża zgodę lub jej odmawia. W Polsce istnieje ponad 40 tys. sołectw, które dodatkowo wpisują się w koncepcję
subsydiarności20.
Światowy kryzys gospodarczy, który dotknął kraje Unii Europejskiej,
doprowadził do poważnych trudności w finansach publicznych. W przypadku
Polski mówi się o spowolnieniu gospodarczym, którego konsekwencją dla jst
będzie spadek dochodów własnych. Logiczne byłoby stwierdzenie, że w ramach
tych dochodów nastąpi spadek wpływów z udziałów w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych. Jednakże, według szacunków Ministerstwa
Finansów w 2010 r., dochody jst z tytułu udziałów w podatku dochodowym
od osób fizycznych będą w przypadku powiatów i województw zbliżone do ich
wykonania w 2009 r. (odpowiednio: 5,7 mld zł i 0,9 mld zł). W przypadku zaś
gmin mają być wyższe niż w 2009 r. o 400 mln zł i wyniosą 20,8 mld zł.
Z badań przeprowadzonych przez P. Swianiewicza i J. Łukomską wynika,
że skutki spowolnienia gospodarczego dla jst będą widoczne także po stronie ich wydatków, co wyniknie ze zwiększonej presji na pomoc społeczną21.
Co więcej, wymienieni autorzy wskazują na trzy pozytywne konsekwencje
spowolnienia gospodarczego22:
1) Gorsza koniunktura na polskim i europejskim rynku budowlanym
powoduje większą konkurencję w przetargach na inwestycje publiczne
i niższe ceny zapisywane w kontraktach.
2) Praca w administracji samorządowej staje się atrakcyjniejsza na skutek zapowiadanych zwolnień na rynku pracy, a to daje władzom lokalnym możliwość pozyskania specjalistów.
Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, DzU 2009, nr 52, poz. 420.
M. Poniatowicz, Gospodarka finansowa sołectwa i planowane kierunki zmian w tym
zakresie, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. V Forum Samorządowe, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 29,
s. 342.
21
P. Swianiewicz, J. Łukomska, Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych, „Finanse Komunalne” 2010, nr 5, s. 26.
22
Ibidem, s. 26–28.
19

20
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3) Osłabienie wartości złotówki w stosunku do innych walut, szczególnie
euro, może być w dłuższej perspektywie opłacalne dla tych jst, które
korzystają z dotacji unijnych (środki z funduszy strukturalnych będą
większe).
W odniesieniu do rozważań o skutkach spowolnienia gospodarczego
należy wspomnieć, że do Sejmu trafił projekt Ustawy o Funduszu Rozwoju
Inwestycji Komunalnych, w którym wysunięto propozycję udostępnienia także
powiatom i ich związkom niskooprocentowanych kredytów z przeznaczeniem na kosztowną dokumentację do projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz podwyższenie maksymalnej kwoty pożyczki do 1 mln zł23.
Jednocześnie Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany Ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w którym dodatkowe osoby w samorządach zostaną objęte procedurami o naruszenie dyscypliny finansów oraz przewiduje się zmianę reguł dotyczących kar
dla organów kolegialnych24.
Zakończenie
Szczegółowe podsumowanie 20 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce ze względu na złożoność zagadnienia nie jest możliwe.
Wymaga także wyróżnienia obszarów analizy, np. prawo samorządowe, zadania samorządu terytorialnego, organy, budżet – zasady konstrukcji i procedura, system zasilania finansowego, związki, stowarzyszenia i porozumienia samorządowe, zarządzanie w jst itp., czy określenia relacji między państwem a samorządem.
Na tle oceny zmian czy dokonań ważne jest wskazanie warunków,
w jakich dalej będzie prowadzona działalność jst. W 2010 r. samorządy
będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami wynikającymi z konieczności realizacji nowej Ustawy o finansach publicznych, ze spowolnieniem
23
Dokumentacja na kredyt, 24 maja 2010 r., www.samorzad.pap.pl/palio/html.run? _Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep=71029&data=&_
CheckSum=1094403709.
24
Licząc na dyscyplinę, 27 maja 2010 r., www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep=71272&data=&_
CheckSum=-1734897113.
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gospodarczym, kampanią i wyborami samorządowymi oraz walką ze skutkami powodzi25.
Podczas wielu konferencji, zjazdów czy kongresów organizowanych
w 2010 r. z okazji restytucji samorządu terytorialnego w Polsce podnoszono
postulaty sugerujące konieczność dalszych reform. Zaliczyć do nich trzeba26:
przywrócenie zasady rekompensowania z budżetu państwa dochodów utraconych w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych; wprowadzenie udziału
jst we wpływach z podatku od towarów i usług; zwiększenie samodzielności gmin w ustalaniu podatków lokalnych; określenie standardów realizacji
zadań oświatowych dla bardziej przejrzystej kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej; powołanie publicznej instytucji doradczej dla jst, np. Instytutu Samorządu Gminnego, który dbałby o spójność systemu prawa; usprawnienie mechanizmu konsultacji państwa z gminami podczas prac nad planami
rozwoju kraju i przygotowania alokacji środków z budżetu Unii Europejskiej
w latach 2014–2020; wprowadzenie zasady, że wójt lub burmistrz z urzędu
zasiadają w radzie powiatu.
W kontekście powyższych rozważań nie sposób nie przytoczyć słów
jednego z twórców reformy samorządowej z 1990 i 1998 r., prof. M. Kuleszy: „dzisiaj, po 20 latach, samorząd jest niewątpliwie głównym segmentem
systemu zarządzania publicznego w Polsce, do którego należy misja organizowania życia zbiorowego, świadczenia usług publicznych różnego rodzaju
i zarządzania rozwojem”27.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera,
każda poszkodowana gmina i powiat dostanie do 100 tys. zł na działania przeciwpowodziowe,
100 tys. dla gmin, 19 maja 2010 r., www.samorzad.pap.pl/palio/html.run? _Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep=70770&data=&_CheckSum=-334793149.
26
Postulaty samorządów, 23 marca 2010 r., www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?
_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep=67857&data=&_CheckSum=-1224068383; A. Kurowska, Jubileusz polskich samorządów, „Rzeczpospolita” z 9 marca 2010 r., www.rp.pl/artykul/435968,444469_Jubileusz_polskich_samorzadow.html. Zob. także: Deklaracja Kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego, www.zmp.poznan.pl.
27
Dobry przepis, 15 marca 2010 r., www.samorzad.pap.pl/palio/html.run? _Instance=cms_
samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep=67417&data=&_CheckSum=-917171615.
25
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THE 20TH ANNIVERSARY OF RESTORATION
OF THE LOCAL GOVERNMENT IN POLAND
AND THE PROSPECTS FOR FUTURE DEVELOPMENT

Summary
In Poland the development of local government is a historical process. The paper
attempts to evaluate the 20th years of existing of the local government in Poland and
to discuss the present conditions of the local authority’s activity. Additionally, the
author tries to answer a question are local governments facing challenges resulting
from economic crisis?
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JAKO NARZĘDZIE
POLITYKI FINANSOWEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Wstęp
W systemie finansów samorządu terytorialnego następuje wzrost rangi
wieloletniego planowania finansowego. Przesądzają o tym rosnąca potrzeba
przewidywania przyszłości dotyczącej zjawisk i procesów związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem publicznych środków finansowych, przewidywania procesów o charakterze makroekonomicznym i społecznym, jak
też zmian w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych gminy (powiatu,
województwa), które łącznie w istotny wielopłaszczyznowy sposób będą
wpływać na przyszłą sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego (jst). Rosnąca ranga wieloletniego planowania finansowego wynika
też z tego, że organy samorządu terytorialnego, posiadające coraz szerszy
zakres samodzielności finansowej, opracowują i realizują strategię rozwoju
gminy (powiatu, regionu) i zintegrowaną z nią politykę finansową. Celem
opracowania jest wykazanie znaczenia wieloletniej prognozy finansowej
w polityce finansowej jst.
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1. Istota i znaczenie wieloletniej prognozy finansowej
Polityka finansowa jst, najogólniej rozumiana jako świadoma działalność
organów jst, polegająca na ustalaniu i realizacji określonych celów za pomocą
ogółu operacji finansowych, wiąże się z koniecznością ustalenia przez władze
samorządowe zarówno zhierarchizowanych celów, jak i metod oraz instrumentów ich realizacji. Jednym z ważniejszych instrumentów polityki finansowej, wzmacniającym zarządzanie strategiczne w jst, jest wieloletnia prognoza finansowa.
Proces tworzenia i podejmowania decyzji odnośnie do przewidywanych
w perspektywie kilku lat, wewnętrznie spójnych czynności związanych z gromadzeniem i rozdzielaniem zasobów pieniężnych, pod kątem realizacji wyznaczonych celów, jest procesem trudnym. O ile wieloletnie planowanie finansowe wiąże się z procesem tworzenia i podejmowania decyzji, o tyle wieloletni plan finansowy jest opisem zamierzonego działania lub możliwych jego
wariantów z uwzględnieniem występujących ograniczeń i uwarunkowań.
Wieloletnia prognoza finansowa jest opisem zamierzonych, w perspektywie co najmniej trzech lat, wewnętrznie spójnych działań organów samorządu
terytorialnego, polegających na gromadzeniu i rozdysponowywaniu zasobów
pieniężnych pod kątem realizacji wyznaczonych celów związanych z organizowaniem i udostępnianiem dóbr publicznych i społecznych. Wieloletnia prognoza finansowa ustala w perspektywie kilkuletniej z jednej strony, podstawowe kategorie dotyczące dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów
budżetu jst, a z drugiej strony, wieloletnie prorozwojowe programy, projekty
i zadania finansowane z budżetu jst. Wieloletnia prognoza finansowa dla każdego roku objętego prognozą określa:
– dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jst, w tym na obsługę
długu, gwarancje i poręczenia,
– dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu,
– wynik budżetu,
– przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
– przychody i rozchody budżetu jst, z uwzględnieniem długu zaciągniętego
oraz planowanego do zaciągnięcia,
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kwotę długu jst oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
W wydatkach budżetu jst w wieloletniej prognozie finansowej wyodrębnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych, wynikających
z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia związane
z realizacją programów wieloletnich oraz wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane, a także wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.
Wieloletnia prognoza finansowa, przyjmowana i opiniowana przez regionalną izbę obrachunkową i przyjmowana przez organ stanowiący jst, w treści
zawiera także charakterystykę i ustalenia dotyczące przedsięwzięć planowanych i realizowanych przez organy samorządu terytorialnego. Charakterystyka
przedsięwzięć (programy, projekty, zadania) obejmuje nazwę i cel, jednostkę
organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację przedsięwzięcia,
okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.
Wieloletnia prognoza finansowa, jako narzędzie polityki finansowej jst,
ma coraz większe znaczenie, co wynika z kilku zasadniczych przesłanek:
Programy, projekty i zadania prorozwojowe jst, będące narzędziem realizacji przyjętych przez organy stanowiące jst celów strategii rozwoju gmin
(województw), powinny mieć określone źródła finansowania oraz ustaloną
diagnozę sytuacji finansowej tej jednostki w perspektywie co najmniej 3–5 lat.
Trzeba podkreślić, że w dotychczasowej praktyce funkcjonowania jst w Polsce do rangi ewenementu urastają strategie rozwoju, w których zawarty jest
harmonogram czasowy finansowania zadań, uwzględniający prognozę dochodów i wydatków budżetowych na kolejne lata. Organy jst przyjmują strategię
rozwoju, koncentrując się na wyartykułowaniu szerokiej palety potrzeb społeczności lokalnej (regionalnej), abstrahując przy tym od posiadanych możliwości finansowych. W efekcie pozostaje irytujący dokument o przesadnie
rozbudowanej strukturze wewnętrznej i życzeniowym charakterze, w którym
aspekty finansowe mają drugorzędne znaczenie.
Zmiany w bieżącym funkcjonowaniu instytucji podsektora samorządowego są dokonywane w sposób ewolucyjny. W tym celu istnieje potrzeba
wzmacniania rangi wieloletnich prognoz finansowych, które na etapie ich opracowywania umożliwiają wielowariantowe projektowanie wydatków budżetów jst w ścisłym związku z projektowanymi zmianami w funkcjonowaniu
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jednostek organizacyjnych gmin (powiatów, województw) odpowiedzialnych
za udostępnienie społeczności lokalnej (regionalnej) dóbr i usług publicznych
oraz społecznych. Podstawą projektowanych zmian zmierzających do podniesienia efektywności i racjonalizacji finansów samorządu terytorialnego
są strategiczne rozstrzygnięcia władz samorządowych, dotyczące funkcjonowania w gminach (powiatach, województwach) poszczególnych sfer użyteczności publicznej.
Jedną z podstawowych słabych stron procedury budżetowej jest to,
że budżety publicznoprawne są obciążone przeszłością i nie mogą się od przeszłości uwolnić. Problemy te w dużym stopniu dotyczą obsługi długu jst.
Wieloletnie prognozy finansowe są w tej sytuacji wręcz niezbędne, aby ustalić, w jakim stopniu spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych i wydatki
związane z obsługą długu jst wpływać będą w perspektywie wieloletniej na jej
sytuację finansową i charakter prowadzonej polityki długu gminy (powiatu,
województwa).
Przy zmieniających się potrzebach (np. niż demograficzny) i preferencjach społeczności lokalnych (regionalnych) zastosowanie metody historycznej jako podstawowej metody planowania dochodów i wydatków instytucji
publicznych jest coraz bardziej podważane z punktu widzenia jej racjonalnego
wykorzystania. Aby zminimalizować znaczenie tej metody, aby ograniczać
ryzyko takiego sposobu kształtowania dochodów i wydatków jst, który petryfikuje ich strukturę i który z punktu widzenia efektywnego wykorzystania środków publicznych nie jest pożądany – wzrasta znaczenie wieloletniej prognozy
finansowej. Punktem wyjścia przy jej opracowywaniu są potrzeby wspólnot
lokalnych (regionalnych), których zaspokojenie następuje przez wyspecyfikowane w perspektywie wieloletniej zadania, których możliwości finansowania planowane są metodą alternatywnych rozwiązań. Z tym wiąże się potrzeba
poszukiwania optymalnego procesu realizacji zadań i związana z tym konieczność rozszerzenia kręgu podmiotów biorących udział w procesach tworzenia i podejmowania decyzji zawartych w wieloletniej prognozie finansowej.
Warunkiem efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przez instytucje podsektora samorządowego jest uwzględnienie zasad europejskiej polityki regionalnej, z których wynika między innymi
potrzeba wydłużenia horyzontu planowania finansowego. Obejmują one
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zasady generalne, zasady organizacji polityki regionalnej, zasady finansowania polityki rozwoju regionalnego oraz zasady oceny programów1. Z punktu
widzenia wieloletniej prognozy finansowej szczególnie ważne są: w ramach
zasad organizacji polityki regionalnej – zasada programowania, oraz w ramach
zasad finansowania polityki regionalnej – zasada dodawalności.
Zasada programowania wskazuje na potrzebę formułowania wieloletnich
programów i planów na różnych szczeblach władzy publicznej i na potrzebę
ich koordynacji w układzie terytorialnym. Poszczególne przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności są zatem
efektem kompleksowych, zintegrowanych programów rozwoju regionalnego,
co w założeniu ma oznaczać stabilność realizowanej polityki rozwoju regionalnego.
Zasada dodawalności polega na przyjęciu założenia, że działalność funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności nie zastępuje ani nie wyklucza
finansowej pomocy udzielanej z krajowych środków publicznych. W tych
warunkach niezbędne staje się opracowanie wieloletnich programów, których
efektem jest montaż finansowy uwzględniający środki pochodzące z budżetu
jst, budżetu państwa i środki funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
Jednym z warunków zapewniających przejrzystość i stabilność działania
instytucji samorządowych jest tworzenie i realizowanie wieloletniej prognozy
finansowej. Prognoza ta ma przyczyniać się do racjonalności działania władz
samorządowych oraz poszukiwania i zastosowania przez te władze efektywnego finansowania inwestycji infrastrukturalnych.
2. Funkcje wieloletniej prognozy finansowej
Do podstawowych funkcji wieloletniej prognozy finansowej należy
zaliczyć:
FUNKCJĘ ROZPOZNAWCZĄ, polegającą na zidentyfikowaniu przez organy
samorządu terytorialnego przewidywanych procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych w powiązaniu z projektowanymi zmianami
1
Szerzej: J. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2003, s. 154–195.
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w zakresie dostarczania i finansowania dóbr publicznych i społecznych. Realizacja tej funkcji stwarza władzom samorządowym podstawę do skutecznego
realizowania zhierarchizowanych celów strategicznych oraz zapewnia, przy
rozpatrywaniu wielowariantowych projektów, wybór takich rozwiązań, które
zaplanowane z kilkuletnim wyprzedzeniem umożliwiają minimalizowanie
kosztów działań przystosowanych do zmian otoczenia. Ponadto funkcja ta ułatwia instytucjom sektora samorządowego podejmowanie bieżących decyzji
w zgodności z wieloletnimi celami rozwoju danej instytucji oraz umożliwia
uniknięcie pułapki zadłużenia.
FUNKCJĘ OPTYMALIZACJI, polegającą na ustaleniu, w perspektywie wieloletniej, korzystnych relacji między stopniem realizacji wyznaczonych celów
a pozyskiwanymi i rozdysponowywanymi w tym okresie środkami publicznymi. Wieloletnia prognoza finansowa, stanowiąca „pomost” między perspektywicznymi celami dotyczącymi poziomu i jakości dóbr publicznych i społecznych udostępnianych przez władze samorządowe a programami, przedsięwzięciami związanymi z realizacją tych celów oraz dochodami i wydatkami
budżetu na okres kolejnych trzech lat, jest istotnym narzędziem podwyższenia
racjonalności gospodarowania środkami publicznymi. Ujmowane w tej prognozie programy, projekty i zadania, oraz efekty ich realizacji (które są określone w liczbach bezwzględnych lub w formie relacji do różnych wielkości
ekonomicznych), wbudowane są do systemu finansowego jst. Realizacji tej
funkcji towarzyszą różne metody oceny efektów, będących wynikiem realizacji danych projektów i programów, a wśród nich także metoda analizy kosztów i korzyści. Metoda ta polega na porównaniu wielkości kosztów i korzyści
nowego przedsięwzięcia instytucji samorządowej lub istotnego rozszerzenia
już prowadzonej działalności2. Posługiwanie się metodą kosztów i korzyści,
stanowiące element racjonalnego działania w sferze społecznej, gospodarczej
i politycznej, jest zalecane w odniesieniu do sektora samorządowego, gdyż
mierzenie efektów ponoszonych nakładów jest możliwe poprzez wykorzystanie wielkości i wskaźników wyrażonych w jednostkach fizycznych, nawiązujących do jakościowego ujęcia efektów działania instytucji samorządowych.
Trzeba zaznaczyć, że realizacja funkcji optymalizacji nie jest łatwa. Nie2
Szerzej: S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005, s. 264–265.
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kiedy o wyborze projektowanych przedsięwzięć rozstrzygają czynniki pozaekonomiczne, czasami zaś nawet pozaracjonalne przesłanki (m.in. problem
kadencyjności władz samorządowych).
FUNKCJĘ KOORDYNACJI, polegającą na zharmonizowaniu zróżnicowanych
form i źródeł finansowania bieżących i wieloletnich celów działania jst. Wieloletnia prognoza finansowa, jako instrument polityki finansowej wzmacniający zarządzanie strategiczne w gminie (regionie), może być istotnym narzędziem do uzgadniania wszelkich działań związanych z zagwarantowaniem
źródeł finansowania określonych projektów i programów. Aby możliwe było
efektywne i terminowe wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, owo synchronizowanie publicznych źródeł finansowania (budżet państwa, budżet jst, fundusze celowe, przychody zwrotne) i źródeł niepublicznych
może być syntetycznie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. W warunkach, w których wydatki budżetu jst przeznaczone są na różnorodne cele związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnych (regionalnych), respektowanie wymagań związanych ze zharmonizowaniem zasilania finansowego
poszczególnych programów i projektów ma istotne znaczenie dla podejmowania działań na rzecz montażu finansowego tych programów i projektów.
FUNKCJĘ INFORMACYJNĄ, polegającą na podawaniu, poprzez wieloletnią
prognozę finansową, mieszkańcom i podmiotom gospodarczym wiadomości
o planowanych do realizacji przez instytucje samorządowe programach i projektach, z jednoczesnym podaniem harmonogramu czasowego i źródeł finansowania tych przedsięwzięć. Wieloletnia prognoza finansowa, będąc finansowym
przełożeniem projektowanych przedsięwzięć instytucji samorządowej, obrazuje swoistego rodzaju montaż finansowy, który jest tworzony dla każdego
z projektowanych do realizacji zadań, co umożliwia na tym tle objaśnienie
mieszkańcom i podmiotom gospodarczym przewidywanej sytuacji finansowej
jst. Sytuacja ta jest objaśniana poprzez przedstawienie analiz dotyczących projektowanej struktury dochodów i wydatków, relacji między dochodami (przychodami) a wydatkami (rozchodami), płynności finansowej czy też poziomu
i struktury zadłużenia. Funkcja informacyjna wieloletniej prognozy finansowej jst, wiążąca się z jawnością gospodarowania środkami publicznymi,
ma istotne znaczenie dla rozwijania poczucia tożsamości lokalnej i regionalnej oraz ugruntowania zasad demokracji.
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Planowanie finansowe o horyzoncie dłuższym niż rok budżetowy w Polsce od 1990 r. w dwudziestoletniej praktyce funkcjonowania jst w systemie
finansów publicznych nie odgrywało istotnej roli. Podejmując próbę ustalenia
przyczyn niedoceniania tego instrumentu podwyższania efektywności gospodarki finansowej jst, trzeba stwierdzić, że w dużym stopniu wynika to z niestabilności źródeł i zasad finansowania jst oraz częstości i głębokości zmian
w budżetach samorządowych przyjmowanych w ciągu roku budżetowego.
Większość aktów prawnych regulujących system finansów samorządu terytorialnego zmieniana była wielokrotnie, a to z kolei nie przyczyniło się do zwiększenia odpowiedzialności kierowników samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a także organów wykonawczych i stanowiących jst za racjonalność i efektywność gospodarowania środkami publicznymi.
Ważną przyczyną niedoceniania dotychczas w gospodarce finansowej
jednostek organizacyjnych podsektora samorządowego wieloletnich planów
finansowych jest też ukształtowana struktura dochodów budżetu jst, w której w wielu jednostkach dominują nadal subwencje ogólne i dotacje celowe
z budżetu państwa. Tak ukształtowana struktura budżetu samorządowego, przy
jednoczesnych opóźnieniach związanych z przyjmowaniem uchwał budżetowych, nie stwarza warunków do tworzenia planów finansowych o dłuższej
perspektywie czasowej.
Kolejna przyczyna niezastosowania planów finansowych o horyzoncie
kilkuletnim, jako instrumentów podwyższających efektywność i racjonalność
finansów samorządu terytorialnego, wiąże się z tym, że problematyka ta nie
była w dostatecznym stopniu uwzględniona w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji sektora finansów publicznych. Ustawa o finansach publicznych, obowiązująca do stycznia 2010 r., określając zasady planowania środków publicznych i dysponowania nimi, odniosła je generalnie
do roku budżetowego, przewidując jednocześnie, że organy stanowiące jst
mogą w sposób dobrowolny określać w uchwałach budżetowych limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Fakultatywny charakter wieloletnich planów finansowych nie przyczyniał się
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do powszechnego ich tworzenia w poszczególnych jst, co z kolei nie stwarzało
warunków do określania długofalowych celów świadczenia usług, sposobów
ich osiągania, wraz z ustaleniem kalkulacji kosztów ich realizacji.
Zakończenie
W świetle przeprowadzonych rozważań wydaje się, że wprowadzenie
ustawą o finansach publicznych3 obowiązku przyjmowania przez każdą jst
wieloletniej prognozy finansowej przyczynić się może do podwyższania efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Warunkiem wzrostu rangi
tego instrumentu polityki finansowej jst jest jednak dalsze stopniowe poszerzenie odpowiedzialności władz samorządowych za gospodarkę finansową
gminy (powiatu, województwa) poprzez poszerzenie udziału dochodów własnych w dochodach ogółem i ustabilizowanie formalnoprawnych warunków
funkcjonowania systemu finansów samorządu terytorialnego. Obowiązująca
od 2004 r. nowelizacja ustawy o dochodach jst, zwiększająca poziom udziałów w podatkach dochodowych, nie wypełnia w dostatecznym stopniu tych
wymogów (szczególnie w powiatach i województwach), gdyż powoduje utrzymywanie zależności budżetu jst od budżetu państwa.
Istotnym warunkiem wzrostu znaczenia wieloletniej prognozy finansowej
jest też wprowadzanie przez organy wykonawcze samorządu terytorialnego
zmian w trybie i zasadach sporządzania projektu wieloletniej prognozy finansowej, polegających na odchodzeniu od wycinkowego traktowania poszczególnych zakresów działalności samorządu terytorialnego w kierunku integrowania i spojrzenia kompleksowego, z punktu widzenia zasobów finansowych, którymi dysponowały będą władze samorządowe w okresie najbliższych trzech lat, oraz ich odpowiedniego bilansowania w czasie.
Literatura
Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
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Pietrzyk J., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
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Summary
The increasing role of long – term financial planning is a result of implementing strategic orientation and management approach at self-government tier. The long
– term financial forecast is a crucial element of financial policy, which is integrated
with local/regional development strategy. The aim of the article is to present a new
financial tool (long – term financial forecast) supporting process of long-term financial
planning at self-government level.
Translated by Magdalena Zioło
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POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z RPO WO JAKO WYRAZ
AKTYWNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W FINANSOWANIU ROZWOJU LOKALNEGO

Wprowadzenie
Zasadniczym problemem polskich regionów jest brak środków finansowych na realizację wyznaczonych zadań i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera umiejętność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, szczególnie tych bezzwrotnych.
Obecnie polskie regiony głównie dzięki środkom „unijnym” mają duże możliwości dostępu do różnorodnych źródeł finansowania.
W takiej sytuacji dużo większą rangę należy przypisać zdolności władz
lokalnych do absorpcji dostępnych źródeł finansowania. Celem artykułu
jest identyfikacja środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego jako źródła finansowania rozwoju lokalnego jednostek samorządu terytorialnego (jst). Szczególny nacisk położono na wykazanie aktywności samorządów w zdobywaniu środków finansowych z przedstawionego programu.
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1. Charakterystyka Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2007–2013 (RPO WO 2007–2013) jest jednym z narzędzi realizacji Strategii
Rozwoju Województwa Opolskiego. Realizacja działań podjętych w ramach
RPO jest możliwa dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Z założenia środki EFRR mają być wydawane na działania zapewniające wsparcie zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju gospodarczego oraz
zatrudnienia na poziomie regionalnym i lokalnym poprzez mobilizowanie
i wzmacnianie zdolności endogenicznych w ramach programów operacyjnych,
których celem jest modernizacja i zróżnicowanie struktur gospodarczych, jak
również tworzenie i ochrona trwałych miejsc pracy.
Mając na uwadze cele EFRR, lokalne uwarunkowania społeczno-gospodarcze województwa i wyniki analizy SWOT, sformułowano cel główny
RPO WO, jakim jest: zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności
województwa opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania1. Jego osiągnięcie będzie możliwe poprzez realizację celów strategicznych.
Zakłada się, że realizacja celów strategicznych ma przyczynić się do pobudzenia potencjału gospodarczego, poprawy atrakcyjności i możliwości konkurencyjnych województwa, co w efekcie ma przełożyć się na wzrost zatrudnienia.
Wyznaczone cele strategiczne to:
1) Wzmocnienie gospodarki regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości sektora B+R oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Realizację tego celu
mają zapewnić działania w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu.
2) Tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania
narzędzi ICT oraz ich upowszechnienie na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim. Osiągnięcie celu
1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007–2013, Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2006, s. 70.
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ma zapewnić realizacja działań w ramach Osi priorytetowej 2 – Społeczeństwo informacyjne.
3) Zwiększenie perspektyw rozwojowych regionu i mobilności jego
mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury transportowej. Realizacja tego celu będzie możliwa poprzez finansowanie działań w ramach
Osi priorytetowej 3 – Transport.
4) Poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona przyrody, oraz
zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Osiągnięcie tego
celu będzie możliwe poprzez realizacje działań w ramach Osi priorytetowej 4 – Ochrona środowiska.
5) Wzmocnienie roli edukacji i oświaty, wzrost znaczenia kultury na rzecz
zwiększenia atrakcyjności regionu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego w celu zapewnienia efektywności regionalnych zasobów pracy. Działania wspierane w ramach Osi priorytetowej 5 – Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe mają umożliwić zwiększenie atrakcyjności regionu pod względem zamieszkania
i rozwoju mieszkańców poprzez wzmocnienie roli edukacji i oświaty,
wzrost znaczenia kultury oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa
zdrowotnego.
6) Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej wybranych obszarów zdegradowanych oraz przeznaczonych
do rewitalizacji. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki działaniom wspieranym w ramach Osi priorytetowej 6 – Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych.
7) Zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania oceny i kontroli RPO WO 2007–2013 oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków funduszy strukturalnych w latach
2007–2013 – osiągnięcie tego celu wymaga wsparcia dla podmiotów zaangażowanych w realizację wszystkich procesów związanych
z wydatkowaniem środków i finansowany będzie w ramach Osi priorytetowej 7 – Pomoc techniczna.
W celu zapewnienia przejrzystości systemu wdrażania RPO WO
2007–2013, głównie pod kątem usprawnienia aplikowania przez beneficjentów o środki dostępne w ramach Programu, Instytucja Zarządzająca RPO
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WO 2007–2013 podjęła decyzję o przygotowaniu dodatkowych dokumentów uszczegóławiających. Są to:
– Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007–2013,
– Harmonogram naboru wniosków,
– Regulamin aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego,
– Instrukcja wypełniania wniosku dla projektów kluczowych,
– Wzór wniosku projektowego dla projektu kluczowego,
– Wytyczne w zakresie zasad opracowywania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach RPO WO,
– Wytyczne w zakresie zasad udzielania pomocy dla osób fizycznych
zamierzających założyć działalność gospodarczą,
– Szczegółowe wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej
RPO WO 2007–2013.
2. Rola samorządu lokalnego w zapewnieniu rozwoju lokalnego
Dynamiczne zmiany zasad funkcjonowania gospodarki polskiej w sposób zasadniczy przekształciły warunki rozwoju społeczności lokalnych.
Reforma samorządowa zwiększyła kompetencje gmin, ale nałożyła na nie
również wiele obowiązków. Jednym z najważniejszych jest wyznaczenie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego i tworzenie warunków jego realizacji. Cele i kierunki rozwoju lokalnego powinny być definiowane odrębnie
dla każdej społeczności, z uwzględnieniem specyfiki warunków lokalnych,
potrzeb oraz zasobów, które można zmobilizować.
Rozwój lokalny to podstawowy zakres kreowania nowych wartości2,
a do tych wartości w skali gospodarki lokalnej zalicza się przede wszystkim3:
– nowe rodzaje działalności (gospodarczej, społecznej, administracyjnej,
usługowej itp.,
– nowe firmy i instytucje, nowe miejsca pracy,

2
A. Klasik, Zarządzanie rozwojem lokalnym, w: F. Kuźnik (red.), Zarządzanie rozwojem
gmin w zespołach miejsko-przemysłowych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice
1996, s. 16.
3
S. Korenik, Zarządzanie rozwojem lokalnym (gminy), w: S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, s. 362.
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nowe produkty, dobra i usługi zaspokajające zapotrzebowanie
wewnętrzne, jak i zewnętrzne,
– atrakcyjne oferty lokalizacyjne,
– wysoką jakość środowiska życia,
– dostępność różnorodnych usług.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że podstawowymi celami rozwoju lokalnego powinny być:
– wspieranie zatrudnienia,
– uzyskanie rynkowej konkurencyjności przez gospodarcze podmioty
lokalne i atrakcyjność regionu jako całości,
– harmonizowanie rozwoju gospodarczego i społecznego, działalności produkcyjnej i środowiska przyrodniczego, wzrostu gospodarczego i jakości życia,
– pełne wykorzystanie zasobów ludzkich,
– wykorzystanie możliwości zewnętrznych4.
Wytyczenie celów rozwoju pociąga za sobą konieczność określania
sposobów ich realizacji. W tym przypadku występuje duże zróżnicowanie rozwiązań lokalnych. Jednym z podstawowych działań pozostaje jednak budowanie otoczenia sprzyjającego przedsiębiorczości i działalności
gospodarczej.
Realizacja przedstawionych celów rozwoju lokalnego w większości
może zostać zrealizowana dzięki przedsięwzięciom inwestycyjnym, tj. najczęściej przedsięwzięciom o bardzo wysokich nakładach inwestycyjnych związanych np. z poprawą infrastruktury (wodnej, kanalizacyjnej, drogowej), uzbrojeniem terenów inwestycyjnych czy też inwestycjami poprawiającymi środowisko życia, np. inwestycje w bazę sportową czy rekreacyjną.
Inwestycje jst to wydatki na zakup lub wytworzenie materialnych składników majątkowych dotyczących realizacji zadań jednostki. Można je podzielić na inwestycje bezpośrednio służące poprawie poziomu życia mieszkańców oraz inwestycje umożliwiające prowadzenie działalności inwestycyjnej
przez innych inwestorów5.
J. Głusek, Rola samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości (w świetle badań),
w: S. Dolata (red.), op.cit., s. 389.
5
A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym,
Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007, s. 164.
4
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Na szczególną uwagę, z punktu widzenia rozwoju lokalnego, zasługują
przede wszystkim inwestycje umożliwiające prowadzenie działalności inwestycyjnej przez innych inwestorów i przyczyniające się do wspierania przedsiębiorczości, tj. inwestycje infrastrukturalne przyczyniające się do polepszenia warunków życia oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
inwestycje wpływające na rynek pracy w firmach związanych z daną inwestycją, a także w firmach kooperujących i w instytucjach otoczenia biznesu.
Głównie te inwestycje przyczyniają się do poprawy warunków prowadzenia
działalności przez sektor MSP, przedsiębiorstw kształtujących jakość i tempo
zmian związanych z przystosowaniem regionu do nowych warunków funkcjonowania i konkurencji.
3. Przedstawienie przykładowych wyników naboru
w ramach RPO WO 2007–2013
W ramach naborów przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem RPO
WO 2007–2013 na szczególną uwagę zasługują wnioski związane z poprawą
infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami, infrastruktury rekreacyjno-sportowej, medycznej, edukacyjnej i instytucji otoczenia biznesu.
W ramach naborów przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem RPO
WO 2007–2013 w roku 2008 wpłynęło:
Tabela 1
Liczba oraz wartość wniosków złożonych w ramach RPO WO w 2008 r.
w ramach poszczególnych osi, działań i poddziałań (3.1.1 Drogi regionalne)
3.1.1 Drogi regionalne
Wnioskodawca

Tytuł projektu

Przebudowa wiaduktu
i układu komunikacyjnego,
miasto Opole
remont wiaduktu
żelbetowego w ciągu
ul. Reymonta w Opolu.

Wartość
projektu
[PLN]
44 999
999,97

Ranking
Ranking
Środki
według według wielkoz EFRR wielkości
ści dochodów
[PLN] dochodów na
mieszkańca
33 146
999,98

1

3
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Wnioskodawca

Tytuł projektu

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc.
Dzików–Smolarnia.
Przebudowa
drogi wojewojewództwo wódzkiej nr 426
przy węźle
opolskie
autostradowym Olszowa.
województwo
opolskie

Wartość
projektu
[PLN]
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Ranking
Ranking
Środki
według według wielkoz EFRR wielkości
ści dochodów
[PLN] dochodów na
mieszkańca

22 321
247,07

18 865
918,02

–

–

50 520
000,00

42 699
504,00

–

–

* Ranking według wielkości dochodów i wielkości dochodów na mieszkańca w roku
2008 – gminy na 71, powiaty na 11.
Tabela 2
Liczba oraz wartość wniosków złożonych w ramach RPO WO w 2009 r.
w ramach poszczególnych osi, działań i poddziałań
(4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami)
4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami
Ranking Ranking
według według
Wartość Środki
z
wielwielkoWnioskodawca
Tytuł projektu
projektu EFRR
kości
ści
docho[PLN] [PLN] docho- dów
na
dów mieszkańca
kanalizacja
gminy
Budowa kanalizacji sanitarnej
709 9 078
Kolonowskie w części gminy Kolonowskie – etap 16
53
12
672,15
008,77
„KGK” Spółka
III i IV.
z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej
12 878 8 052
gmina Olesno
17
53
w Oleśnie – osiedle Walce.
510,65 235,62
gmina
Modernizacja i rozbudowa miejskiej 11 459 5 788
22
41
Paczków
sieci kanalizacyjnej w Paczkowie.
448,15 167,26
gmina
Uporządkowanie gospodarki
6 576 3 905
32
55
Dobrodzień
ściekowej w Dobrodzieniu.
757,00 459,78
Budowa oczyszczalni ścieków
5 220 3 647
gmina Lubsza
dla siedmiu wsi gminy Lubsza –
43
47
775,35 156,85
aglomeracja Mąkoszyce.
gmina Murów

Rozbudowa oczyszczalni ścieków
oraz budowa kanalizacji sanitarnej
w gminie Murów.

10 399 5 898
752,82 798,12

65

69
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Tytuł projektu

Ranking Ranking
według według
Wartość Środki
z
wielwielkoprojektu EFRR kości
docho[PLN] [PLN] docho- ści
dów na
dów mieszkańca

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Branice w 7 773 5 219
gmina Branice miejscowościach:
Branice, Lewice i 375,57 358,12
Michałkowice.
Ochrona wód powierzchniowych
zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz
gmina
6 083 3 207
chronionego krajobrazu Bory 961,23
Niemodlin obszaru
500,84
Niemodlińskie – budowa kanalizacji
sanitarnej w Niemodlinie. Etap V.
Głubczyckie
Wodociągi
14 589 8 567
Sanitacja dorzecza rzeki Troi.
i Kanalizacja –
840,60 064,61
Spółka z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej
i wymiana sieci wodociągowej dla 14 323 7 066
gmina Ujazd wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem 692,26 506,62
mieszkaniowym Księży Las i SAG
Olszowa.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
gmina Izbicko rozdzielczą siecią wodociągową we 12 458 5 013
wsi Otmice gm. Izbicko – etap I, II. 691,53 447,31
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.
Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, 15 321 4 884
gmina Praszka gm. Gorzów Śl. w miejscowościach 110,43 164,23
Gorzów Śląski ul. Oleska,
Jastrzygowice oraz w gm. Radłów
miejscowość Kościeliska.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
9 774 4 021
gmina Wołczyn
w Wierzbicy Górnej II etap
228,13 018,00
i w Gierałcicach.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami i przepompowniami
ścieków sanitarnych z rurociągami
10 912 3 775
gmina Leśnica
tłocznymi oraz zasilaniem
870,90 853,33
energetycznym i przyłączami
wodociągowymi do przepompowni
w miejscowości Raszowa.
Rozbudowa infrastruktury technicznej w gminie Popielów poprzez
552 6 865
gmina
budowę kanalizacji sanitarnej i desz- 10
Popielów
czowej w Karłowicach oraz budowę 891,20 084,38
kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci
wodociągowej w Kurzniach.

49

43

18

18

10

25

19

1

59

28

26

66

21

49

41

39

37

30
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Tabela 3

Liczba oraz wartość wniosków złożonych w ramach RPO WO w 2009 r.
w ramach poszczególnych osi, działań i poddziałań (3.1.2 Drogi lokalne)
3.1.2 Drogi lokalne
Wnioskodawca

Tytuł projektu

gmina
Kluczbork

Przebudowa drogi dojazdowej
do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Ligocie Dolnej.
Przebudowa drogi gminnej
Lachowskie–Marki–Wierzbie
w gminie Praszka.
Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla mieszkaniowego Westerplatte w Brzegu (ul. Bohaterów
Westerplatte, Skłodowskiej, Sucharskiego, gen. Grota-Roweckiego,
Gaj, Ptasia) – etap I – przebudowa
ul. Marii Curie-Skłodowskiej, etap
II – przebudowa ul. Sucharskiego.
Przebudowa drogi w pasie ulic
Baligrodzka i Rejtana w Nysie.
Przebudowa drogi gminnej – ulica
Chopina w Głuchołazach.

gmina
Praszka

gmina
Miasto
Brzeg

gmina
Nysa
gmina
Głuchołazy

Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa
w infrastrukturę drogową.
gmina
Budowa drogi gminnej w m. Olesno
Olesno
(ul. Leśna).
Budowa
ulicy Kolejowej
gmina
wraz z kanalizacją
Namysłów w Namysłowie
deszczową i oświetleniem.
gmina
Rozbudowa drogi wzdłuż torów
Lewin
PKP (ul. Kolejowa) wraz z odwodBrzeski
nieniem w Lewinie Brzeskim.
gmina
Rozwój infrastruktury dróg gminPrószków nych w miejscowości Chrząszczyce.
gmina
Przebudowa drogi gminnej – ulicy
Głubczyce Kochanowskiego w Głubczycach.
gmina
Ujazd

Wartość Środki
z
projektu EFRR
[PLN] [PLN]

Ranking Ranking
według
według
wielwielkości
kości dochodów
docho- na mieszdów
kańca

1 924
999,86

1 636
249,88

5

58

4 271
125,86

3 630
456,98

26

66

1 139
482,50

725
487,32

4

56

3 996
360,01

3 184
375,29

3

48

3 995
276,47

2 965
614,69

11

54

8 702
470,23

7 397
099,69

19

1

6 100
000,00

4 249
870,00

17

53

1 959
546,68

1 665
614,67

9

42

3 630
133,44

3 085
613,42

23

51

3 703
908,08
4 076
866,46

3 148
321,86
3 073
419,25

29

24

10

25
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Wnioskodawca

gmina
Grodków
gmina
Wołczyn
gmina
Skarbimierz
gmina
Tułowice
gmina
Lubrza
gmina
Popielów
gmina
Strzeleczki
gmina
Walce
gmina
Rudniki
gmina
Izbicko
gmina
Jemielnica
gmina
Bierawa

Tytuł projektu

Budowa dróg osiedlowych wraz z
budową kanalizacji deszczowej na
osiedlu Kościuszki–Żeromskiego w
Grodkowie.
Przebudowa drogi gminnej
nr 100435 O (ul. Parkowej) w miejscowości Skałągi.
Przebudowa drogi gminnej przebiegającej wzdłuż terenów inwestycyjnych (od drogi Skarbimierz-Pępice
do drogi Skarbimierz Osiedle-Małujowice) – II etap.
Przebudowa drogi gminnej w strefie usługowej Tułowic – ul. Przemysłowa i ul. Porcelitowa.
Przebudowa drogi gminnej
nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza.
Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych
– budowa drogi w Nowych Siołkowicach.
Przebudowa drogi gminnej Buława–
Kujawy, Gmina Strzeleczki.
Przebudowa ulicy Zamkowej w
Walcach.
Przebudowa drogi gminnej
nr 101046 O Żytniów–Żurawie.
Podniesienie standardu ul. Wyzwolenia w Izbicku poprzez budowę jej
odwodnienia i wymianę nawierzchni
przy równoczesnej budowie sieci
wodociągowej.
Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica.
Droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare
Koźle.

Wartość Środki
z
projektu EFRR
[PLN] [PLN]

Ranking Ranking
według
według
wielwielkości
kości dochodów
docho- na mieszdów
kańca

2 556
395,38

2 172
936,07

12

16

928
760,00

789
446,00

21

49

7 512
730,13

6 385
820,61

45

14

2 430
018,30

2 065
515,55

57

19

1 535
954,40

1 286
477,50

68

44

705
176,68

589
538,30

37

30

806
312,34
1 061
500,00
1 406
089,69

634
891,55
902
275,00
1 195
176,23

46

32

61

57

35

22

1 380
470,64

943
295,22

59

28

718
920,00

590
068,96

54

65

2 500
000,00

2 125
000,00

38

17
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Tabela 4

Liczba oraz wartość wniosków złożonych w ramach RPO WO w 2009 r.
w ramach poszczególnych osi, działań i poddziałań (3.1.2 Drogi lokalne)
3.1.2 Drogi lokalne
Wnioskodawca

Tytuł projektu

Remont i odbudowa mostu w ciągu
drogi powiatowej nr 1508 O na rzece
Nysa Kłodzka w m. Lewin Brzeski.
Przebudowa
drogi powiatowej nr 1405
powiat
O Pawłowiczki–Kochaniec
KędzierzyńPawłowiczki–Polska
sko-Kozielski na odcinku Cerekiew.
Przebudowa ulic Sudeckiej
powiat Nyski
i Mickiewicza w Nysie.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1717
powiat
Komprachcice–Jaczowice na odcinku
Opolski
od Komprachcic do Szydłowa od km
0+000 do km 7+200 – II i III etap.
powiat
Przebudowa drogi powiatowej
Namysłowski
nr 1106 O.
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP
powiat
w ciągu drogi powiatowej nr 1321O
Kluczborski Kluczbork–Jakubowice w km 1+001
ul. Karola Miarki w Kluczborku.
Przebudowa
ulic Moniuszki i Nyskiej
powiat
w
Białej
w
celu
podwyższenia stanPrudnicki
dardu drogi powiatowej.
powiat
Brzeski

Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 1215O obejmującego ulicę Grunpowiat
waldzką w miejscowości Głubczyce
Głubczycki oraz budowa chodnika wraz z kanalizacją w ciągu drogi nr 1215O ul.
Grunwaldzka na odcinku 350 mb.
Przebudowa skrzyżowania dróg
powiat
powiatowych ulic Opolskiej
Krapkowicki i Mickiewicza wraz z przebudową
ulicy Mickiewicza w Walcach.
Przebudowa
DP 1913O Gorzów Śląpowiat Oleski ski–Pawłowice–Boroszów
– etap I.
*

Ranking
według
Wartość Środki Ranking
według wielkości
projektu z EFRR wielkości
[PLN] [PLN] dochodów dochodów
na mieszkańca
2 090
789,31

1 777
170,91

2

3

2 056
938,03

1 412
499,34

3

7

6 948
942,66

5 087
266,12

1

6

5 593
469,73

3 075
849,00

4

11

2 791
104,69

1 712
900,94

9

1

3 608
809,34

2 176
112,03

6

5

1 907
321,20

1 621
223,02

10

9

3 088
848,00

2 625
520,80

8

2

1 164
437,27

989
771,67

11

10

3 643
022,68

1 949
470,37

7

8

Ranking według wielkości dochodów i wielkości dochodów na mieszkańca w roku
2008 – gminy na 71, powiaty na 11.

296

Jacek Pieczonka
Tabela 5
Liczba oraz wartość wniosków złożonych w ramach RPO WO w 2010 r.
w ramach poszczególnych osi, działań i poddziałań
(1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu)

1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
Wartość
Ranking
dofinanso- Ranking
Środki wania
według według
proWnioskoz
wiel- wielkości
Tytuł projektu
ze kości
dawca
EFRR jektów
dochodów
[PLN] środków
dochona mieszbudżetu
dów
kańca
państwa
gmina
Utworzenie Ujazdowskiego
3 008
0,00
19
1
Ujazd
Inkubatora Przedsiębiorczości.
776,50
MD
Dobrodzieńskie Centrum
CONNECT
Biznesu: profesjonalne usługi
5 098
899
Spółka okołobiznesowe dla przedsiębiorców 316,71
702,95
z o.o.
z Opolszczyzny.
Oleski Inkubator
gmina
1 058
Przedsiębiorczości – rozbudowa,
0,00
17
53
Olesno
651,10
remont i wyposażenie budynku.
Przebudowa budynku Izby RzemieślIzba
Rzemieśl- niczej w Opolu na potrzeby Branżo1 586
wego Centrum Biznesu świadczą- 796,37
nicza
cego
kompleksowe
usługi
wspieraw Opolu
jące sektor budowlany.
Regionalne
centrum Biznesu –
miasto budowa Opolskiego
Centrum Wysta- 14 966
Opole
wienniczo-Kongresowego w Opolu. 563,53

280
022,89

-

-

2 641
158,27

1

3

Elementem, który sprzyja rozwojowi regionalnemu, jest system rankingowania składanych wniosków (wydaje się, że poprzez zapisy związane z ocenianiem składanych wniosków i adekwatnych załączników dobrze złożony
system ocenianych kryteriów i wag zapewnia, że ze złożonych wniosków najlepiej będą ocenione te, które w najlepszym stopniu przyczynią się do rozwoju regionalnego).
Podsumowując, z przedstawionych materiałów dotyczących niestety
jeszcze bardzo krótkiego okresu, tj. lat 2008–2010 z całego okresu programowania 2007–2013, należy zauważyć bardzo duże zainteresowanie jst pozyskiwaniem środków w ramach RPO WO i stosunkowo dobre przygotowanie
niezbędnych wniosków i załączników z tym związanych (świadczy o tym
niewielka liczba wniosków nieprzechodzących przez ocenę merytoryczną
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i formalną) oraz stosunkowo dobre przygotowanie przez jednostkę zarządzającą „oprzyrządowania”, tj. dodatkowych dokumentów uszczegóławiających.
Dobrze złożony system ocenianych wniosków wraz z załącznikami
w ramach RPO według kryteriów i wag zapewnia, że ze złożonych wniosków najlepiej będą ocenione te, które w najlepszym stopniu przyczynią się
do rozwoju regionalnego).
Jst mają świadomość posiadania ograniczonych zasobów środków niezbędnych na wkład własny, stąd różne zainteresowanie składaniem wniosków
w ramach poszczególnych osi, działań i poddziałań, tzn. jest większe zainteresowanie tymi, które bardziej przyczynią się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej danego regionu, a więc związane generalnie z poprawą
infrastruktury gospodarczej (drogi, kanalizacja, obiekty infrastruktury rekreacyjno-sportowej, instytucje otoczenia biznesowego).
Biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczno-gospodarcze województwa opolskiego, w tym m.in. wyniki analizy SWOT, które pokazują między
innymi słabe otoczenie biznesu oraz zbyt małą ilość aktywnych i silnych instytucji wspierających wzrost gospodarczy, a także niewykorzystanie w sposób
właściwy dogodnego położenia regionu i jego potencjału demograficzno-społecznego, należy mieć nadzieję, że dobrze opracowana strategia rozwoju oraz
opracowany RPO przyczynią się do wykorzystania szans i ograniczenia rozpoznanych zagrożeń.
Literatura
Głusek J., Rola samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości (w świetle badań),
w: S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
Klasik A., Zarządzanie rozwojem lokalnym, w: F. Kuźnik (red.), Zarządzanie rozwojem gmin w zespołach miejsko-przemysłowych, Akademia Ekonomiczna
w Katowicach, Katowice 1996.
Korenik S., Zarządzanie rozwojem lokalnym (gminy), w: S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
Opole 1998.
Patrzałek L. (red.), Finanse lokalne, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2009.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007–2013,
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2006.
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Szewczuk A., Dług lokalny szansą na realizację strategii rozwojowych jednostek
samorządu terytorialnego, w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. V Forum Samorządowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.

GAINING FUNDS FROM OPERATIONAL LOCAL PROGRAMME OF
OPOLE REGION AS A EXPRESSION OF ACTIVITY OF TERRITORIAL
SELF-GOVERNMENT UNITS IN LOCAL DEVELOPMENT

Summary
Operational Local Programme of Opole Region for 2007–2013 (RPO 2007–
2013) is one of the instruments in Strategy of Opole Region Development. The funds
of European Fund of Regional Development (EFRR) make the activity within RPO
possible. The funds of EFRR should be spent on activities which would secure support for sustainable integrated economic development and employment on regional
and local level.
Considering social-economic conditions of Opole Region, e.g. results of SWOT
analysis, well worked out strategy and Operational Local Programme of Opole Region
with engagement Territorial Self-government Units would cause taking chances of
potentials of the region and threats limitions.
Translated by Jacek Pieczonka

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 620

EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 61

2010

KRYSTYNA PIOTROWSKA-MARCZAK
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

UWARUNKOWANIA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wstęp
Rozszerzenie Unii Europejskiej zaktywizowało działania, które od wielu
lat miały miejsce na mniejszą skalę, prowadząc do wspierania przedsięwzięć
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) poszczególnych
krajów i nadania im wymiaru międzynarodowego.
Drogi zmierzające do tego celu mogą być różne i dlatego niezbędna jest
dyskusja temu poświęcona, prowadzona w gronie zarówno przedstawicieli
nauki, jak i praktyki.
W pierwszym rzędzie trzeba jednak usystematyzować rozważania tym
kwestiom poświęcone, zwracając uwagę na uwarunkowania prawne, formy
i charakter współpracy, obszary, na których winna się ona odbywać, narodowe
specyfiki systemów finansowania jst, wskazania walorów tego współdziałania i zaproponowania kierunków dalszej dyskusji.
1. Podstawy prawne współpracy międzynarodowej jst
Podstawą współpracy międzynarodowej jst są odpowiednie regulacje
prawne. W literaturze traktuje się harmonizację prawa w tym zakresie jako
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asumpt do realizacji samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Taki pogląd reprezentuje A. Kostecki, który stwierdza: „Zastosowanie w systemach prawnych wszystkich państw europejskich jednolitych zasad finansowania samorządu pozwoliłoby na zrealizowanie podstawowego celu ich harmonizacji, jakim jest zapewnienie samodzielności finansowej jednostkom samorządu lokalnego i samorządu regionalnego w państwach europejskich”1.
Trudno się z tym stanowiskiem w pełni zgodzić, pełna harmonizacja systemów finansowych oznaczałaby bowiem brak możliwości uwzględnienia specyfiki narodowej. Natomiast w całości należy podzielić postulat harmonizacji zasad finansowania jst.
Niezależnie od tych wątpliwości trzeba zwrócić uwagę na to, że Rada
Europy przywiązuje dużą wagę do kształtu jst. Miarą tego jest powołanie w 1969 r. Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Rady
Europy, którą w 1994 r. przekształcono w Kongres Władz Lokalnych
i Regionalnych, który składa się z dwóch izb: Władz Lokalnych i Władz
Regionalnych.
Z kolei na mocy traktatu z Maastricht (1993 r.) powołano Komitet Regionów, do którego Rada Europy mianuje przedstawicieli organów jednostek
samorządowych i regionalnych aktualnie w liczbie 222.
Natomiast zasady funkcjonowania jst opracowane przez Radę Europy
są zawarte w następujących aktach.
1) Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi (Madryt 1980 r.)
2) Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego (Strasburg 1985 r.)
3) Ratyfikowanej w Polsce w 1993 r. Europejskiej Karcie Samorządu
Regionalnego (1997 r.).
Podstawą prawną dla funkcjonowania jst w Polsce są dwa fundamentalne akty. Pierwszym jest Konstytucja RP z 1997 r. W rozdziale VII tej ustawy
zasadniczej w art. 172 stwierdza się, że:
„1. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo zrzeszania się.
1
A. Kostecki, Harmonizacja regulacji prawnych w zakresie finansowania samorządu lokalnego i regionalnego z wymogami Rady Europy, w: E. Chojna-Duch (red.), Aktualne problemy
finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE, Centrum Studiów Samorządu
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 22.

Uwarunkowania współpracy międzynarodowej jednostek samorządu…

301

2. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania
do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw”2.
Drugim najważniejszym aktem prawnym, który reguluje zasady działania jst w Polsce, jest ustawa o finansach publicznych. W art. 216 pkt 3 wymienia się wydatki, które mogą być przeznaczone na „zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia”, a w pkt 4 wymienia się „zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”3.
Nie precyzuje się jednak, czy są to jednostki w obrębie naszego kraju,
czy też są to jednostki z innego państwa. Brak ścisłości powoduje, że możliwa jest interpretacja rozszerzająca, wskazująca na możliwość współpracy
międzynarodowej.
Ponadto należy odnotować, że w art. 5 pkt 2 wskazuje się środki pochodzące z UE oraz środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
EFTA, i wymienia się ich przeznaczenie m.in. (art. 5 pkt 5a) na realizacje programów w ramach celu Europejska Wspólnota Terytorialna, zawartego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Formalno-prawne warunki zostały stworzone, aby można było realizować współpracę międzynarodową jst. Współpraca ta może jednak przybierać
różne postacie.
2. Formy międzynarodowej współpracy jednostek samorządu
terytorialnego
Jedną z form mającą w Polsce długą tradycję są porozumienia partnerskie. Utrwalony zakres tych porozumień obejmował:
a) „współdziałanie samorządu i organizacji społecznych na rzecz rozwoju
przyjaznych stosunków opartych na współpracy instytucji i osób;
2
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 138.
3
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
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b) pogłębienie porozumienia międzynarodowego, międzykulturowego
na każdym szczeblu działalności;
c) umożliwienie kontaktu i współpracy grup sportowych, turystycznych,
artystycznych i innych”4.
Do tego dodaje się wymianę doświadczeń z zakresu zarządzania i organizowania życia publicznego.
Droga do porozumienia partnerskiego składa się z wielu etapów, do których należą m.in.:
– kontakty osobiste i instytucjonalne,
– wyrażenie woli do współdziałania,
– określenie zakresu współdziałania,
– formalne spotkania,
– podpisanie umowy.
Porządek, który dotyczy wymienionych etapów i czas ich trwania zależą
od stron porozumienia.
Inną formą współpracy może być spółka handlowa. Warunki, jakie muszą
spełnić strony zależą od szczebla, na jakim się przystępuje do założenia spółki5.
Spółka handlowa na poziomie gminy może być utworzona, kiedy zostaną
spełnione następujące warunki:
– rynek lokalny nie jest w stanie zabezpieczyć realizacji potrzeb społeczności lokalnej,
– w jst występuje wysokie bezrobocie.
Te warunki nie są konieczne do spełnienia, jeśli działalność spółki związana jest z: czynnościami bankowymi i ubezpieczeniami, działalnością promocyjną, edukacyjną i wydawniczą.
Na szczeblu powiatu działania spółki mogą dotyczyć zadań, które należą
do obszaru użyteczności publicznej (a nie gospodarczej). Na szczeblu województwa spółki mogą wykraczać poza obszary użyteczności publicznej, jeśli
dotyczy to promocji edukacji itp.

4
W. Truszkowski, Międzynarodowe porozumienia partnerskie gmin, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 29, s. 509.
5
K. Gałuszka, Spółki handlowe jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego, w: Samorząd terytorialny…, op.cit., s. 129 i nast.
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Przyjmuje się, że jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć
spółki handlowe następujących rodzajów:
– spółki kapitałowe,
– spółki z o.o.,
– spółki akcyjne.
W prawie polskim ocena możliwości tworzenia spółek nie jest jednoznacznie uregulowana. Niemniej nie ma wskazań co do ograniczenia tworzenia spółek handlowych z udziałem jst poza Polską.
Wybór formy współpracy zależy od obszaru, zakresu i przewidywanego
czasu jej trwania, biorąc pod uwagę współpracę okazjonalną i wieloletnią. Niezależnie od formy, która stanowi podstawę współpracy, ważną rolę odgrywa
charakter tej współpracy.
3. Charakter współpracy międzynarodowej jednostek samorządu
terytorialnego
Istota współpracy międzynarodowej jst w znacznej mierze zależy od jej
charakteru. Jednym z możliwych podziałów w tym zakresie jest podział współpracy na:
– narzuconą – wymuszoną np. przez obiektywne okoliczności,
– zainicjowaną.
Współpraca narzucona wynika z konieczności spowodowanej następującymi okolicznościami:
– potrzebą ochrony środowiska (efekt działania pojedynczych jednostek
samorządu w obrębie danego państwa nie może być osiągnięty),
– potrzebą wymiany transgranicznej, która wynika z przemieszczania się
obywateli krajów sąsiednich.
W przypadku współpracy transgranicznej trzeba pamiętać, że „zgodnie
z obowiązującym w Polsce prawem, przystąpienie gminy do międzynarodowego zrzeszenia (również w zakresie współpracy transgranicznej) nie może
łączyć się z przekazaniem na jego rzecz lub jakiegokolwiek z jego członków wykonania zadań publicznych ani z przekazaniem nieruchomości lub
praw majątkowych przysługujących gminie, a przedsięwzięcia naruszające te
zakresy są nieważne z mocy samego prawa. Stowarzyszenie transgraniczne
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jest więc według standardów prawa unijnego formą współpracy niewiążącą
prawnie”6.
Współpraca zainicjowana wynika z aktywności jst i może być prowadzona w wielu różnych dziedzinach, w zależności od specyfiki czy tradycji
współpracujących jednostek.
Obszary współpracy inicjowanej można podzielić na następujące grupy:
1) Współpraca polegająca na wymianie doświadczeń, np. w zarządzaniu
jst w zakresie planowania i wykonania budżetu.
2) Współpraca w dziedzinie infrastruktury technicznej, np. dotycząca
transportu, budowy dróg.Współpraca w dziedzinie infrastruktury społecznej obejmującej: kulturę, sport, edukację.Wspólna realizacja projektów w ramach programów unijnych.
Niezależnie od roli, charakteru i postaci współpracy międzynarodowej, jst muszą się liczyć z występującymi różnicami systemów finansowania
w poszczególnych krajach.
4. Narodowe specyfiki systemów finansowych
jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach
Wybrane elementy systemów finansowych jst wskazują na możliwe
bariery współpracy międzynarodowej. Stąd potrzeba przytoczenia kilku przykładów7.
W Wielkiej Brytanii występuje standaryzacja mierzenia kosztów zadań
jst. Wydatki bieżące są głównie finansowane z podatków, opłat subwencji
i czynszów, a wydatki inwestycyjne ze środków zwrotnych.W Hiszpanii obowiązuje zasada trwałości w czasie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego.W Austrii wydatki inwestycyjne finansuje się z kredytu,
ale znajdują się one w odrębnym od budżetu planie finansowym.We Francji
kredyty zaciągane przez jst mogą być tylko realizowane w bankach państwo6
K. Gałuszka, Finansowe aspekty współdziałania gmin, w: L. Patrzałek (red.), Podsektor
samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań–Wrocław 2006, s. 345.
7
E. Chojna-Duch, Szanse i bariery rozwoju systemu finansowego samorządu terytorialnego Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej. Wprowadzenie, w: E. Chojna-Duch (red.),
op.cit., s. 13–14.
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wych. Ponadto Francja jest krajem, w którym w 2006 r. wprowadzono budżet
zadaniowy. Z tego tytułu była i nadal jest w tym zakresie konsultantem Polski, która w 2010 r. skonstruowała zadaniowy budżet państwa.
W tym kontekście warto nadmienić, że zgodnie z Ustawą o finansach
publicznych z 2009 r., art. 236, w planie wydatków budżetowych wyodrębnia się wydatki bieżące i inwestycyjne.
Wymienione przykładowo elementy systemów finansowania jst, głównie
dotyczące źródeł finansowania, mogą stanowić trudności we współpracy międzynarodowej, bowiem prawo partnerów może nie dopuszczać takich rozwiązań, które będą dotyczyły wykorzystania specyficznych rodzajów środków.
Na tle powyższych rozważań nasuwa się kwestia wskazania pozytywów
współpracy jst.
5. Walory międzynarodowej współpracy
jednostek samorządu terytorialnego
Nie ulega wątpliwości, że współczesny świat, a w szczególności kraje
Unii Europejskiej, w obecnym kształcie, a także w perspektywie dalszych
inkorporacji, będą coraz bardziej zainteresowane współpracą. Niewątpliwie
do najważniejszych jej pozytywnych stron należą następujące elementy:
– wymiana doświadczeń,
– unikanie błędów zidentyfikowanych przez innych,
– zacieśnienie więzi na określonych polach, np. kultury,
– respektowanie konieczności (ochrona środowiska),
– efektywne wykorzystanie środków.
Niewątpliwie bardzo ważną rolę odgrywa tu wymiana doświadczeń.
Każdy kraj ma różne sukcesy i porażki, własną historię i specyficzne umiejętności pokonywania przeszkód. Inicjatywa społeczności lokalnych jest
niezmiernie istotna. Stąd możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami jest bardzo ważna. Może otworzyć nowe horyzonty i przyczynić się w prosty sposób do lepszego zaspokojenia potrzeb. W tym kontekście pozostaje kolejny walor współpracy, dzięki której unika się tych błędów, które inni popełnili i przed nimi ostrzegają, a nawet wskazują drogę,
jak ich unikać.
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Na płaszczyźnie międzynarodowej poważną rolę odgrywa możliwość
nawiązania, kontynuowania, a także zacieśniania więzi między społecznościami lokalnymi różnych krajów. Inne walory mieszczą się w obszarze ekonomicznym. Jednym z nich jest np. efektywniejsze wykorzystanie środków pieniężnych, np. w postaci wspólnej infrastruktury dla terenów transgranicznych.
Specyficznym walorem jest konieczność ochrony środowiska, dla której
nie może być barier narodowych.
To wszystko sprawia, że zalety współpracy międzynarodowej jst są niezaprzeczalne. Powstaje jednak wiele kwestii do dyskusji.
6. Dyskusyjne problemy nad współpracą międzynarodową jednostek
samorządu terytorialnego
Lista problemów do rozważenia zarówno przez naukę, jak i praktykę, jest
długa i nieokreślona. Aby jednak rozpocząć dyskusję, zostanie wskazanych
kilka z nich, które sprowadzają się do następujących pytań.
Czy wskazana jest harmonizacja systemów finansowania jst?
Jakie czynniki motywują do współpracy międzynarodowej jst?
Jakie formy współpracy międzynarodowej jst są najbardziej efektywne
z punktu widzenia realizacji zadań i racjonalnego wykorzystania środków
publicznych?
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Summary
The article deals with the issues of international cooperation of the self – government entities. Special attention has been paid to items regarding to foreign cooperation
at subnational level including legal and financial aspects, special forms and fields of
cooperation. Author pointed out of the need of analysing the benefits of international
cooperation at self – government tier and searching for new directions for research
in this area.
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INŻYNIERIA FINANSOWA W REGIONALNYCH PROGRAMACH
OPERACYJNYCH

Wprowadzenie
Fundusze unijne w obecnym okresie programowania charakteryzują
się znacznym udziałem w ich dystrybucji lokalnych społeczności, wśród
których główną rolę odgrywają urzędy marszałkowskie. W celu efektywniejszego i bardziej optymalnego rozdziału środków powstały Regionalne
Programy Operacyjne (RPO). Każde województwo, tworząc dokument
RPO, kierowało się chęcią realizacji odpowiedniej polityki, której celem
jest rozwój regionu.
Dotychczas większość funduszy uzyskanych w ramach różnych programów operacyjnych, również tych, którymi zarządzają urzędy marszałkowskie,
miało i ma charakter dotacyjny, oparty na mechanizmie polegającym na refundacji wcześniej poniesionych przez beneficjenta wydatków (opcjonalnie stosowane są zaliczki). W obecnym okresie programowania Komisja Europejska postanowiła w niektórych programach odejść od „tradycyjnego” charakteru wsparcia i zastosować innowacyjne podejście, oparte na inżynierii finansowej oferującej instrumenty zwrotne (rewolwingowe), charakteryzujące się
kilkukrotnym ich obrotem w trakcie trwania programu.
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1. Inżynieria finansowa – charakterystyka
Inżynieria finansowa, to jedna z dziedzin nowoczesnych finansów dostarczająca narzędzia do modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami finansowymi.
Mając interdyscyplinarny charakter, łączy w sobie zagadnienia zaawansowanej matematyki z nowoczesnymi finansami. Bardzo często, poza wiadomościami czysto finansowymi, w realizacji swych celów wykorzystuje również
techniki ekonometryczne i matematyczne, które umożliwiają modelowanie
i prognozowanie zdarzeń na rynkach finansowych. Łączy więc wiedzę i zdobycze z zakresu finansów, matematyki finansowej oraz informatyki i ekonometrii. Inżynieria finansowa może być również rozumiana jako sposób finansowania projektów gospodarczych, w których wykorzystywane są różne kombinacje instrumentów, form i instytucji finansowych.
Instrumenty inżynierii finansowej w regulacjach unijnych oznaczają finansowanie wydatków w fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, fundusze gwarancyjne (poręczeniowe) i fundusze pożyczkowe wspierające mikro-, małe
i średnie przedsiębiorstwa, oraz fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich
czy inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty ujęte w zintegrowanym planie na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich1.
W obecnym okresie programowania Komisja Europejska postanowiła
wykorzystać inżynierię finansową w celu wsparcia sektora mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw (JEREMIE) oraz rewitalizacji ośrodków miejskich
(JESSICA), które zostaną omówione w dalszej części opracowania. Dzięki
obecnemu, dotacyjnemu systemowi realny staje się rozwój wielu przedsiębiorstw, również przy użyciu nowoczesnych, innowacyjnych technologii, przeprowadzenie wielu inwestycji infrastrukturalnych (budowa dróg, sieci wodno-kanalizacyjncych itp.). Jednak raz przekazane środki nie zostaną już więcej wykorzystane, nie wrócą do instytucji zarządzającej. Aby zoptymalizować,
zwiększyć wsparcie oraz multiplikować efekty, Komisja Europejska zastosowała pilotaż polegający na uruchomieniu dwóch inicjatyw: JEREMIE i JESSICA, opartych na mechanizmach odnawialnych. W ten sposób raz przekaRozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, art. 44.
1
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zana kwota wsparcia po pewnym czasie wróci i będzie mogła zostać wykorzystana powtórnie.
2. Charakterystyka i geneza Inicjatywy JEREMIE
JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to pozadotacyjny mechanizm wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego
Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
(EFI)2, opierająca się na instrumentach odnawialnych (rewolwingowych). Ideą
utworzenia Inicjatywy JEREMIE było wypełnienie luki finansowej w zakresie
instrumentów wparcia sektora MSP, zwiększenie podaży kapitału, w tym również kapitału ryzyka dla przedsiębiorstw, zwłaszcza najmniejszych na szczeblu regionalnym3. Instrumenty oddziaływania powinny zostać ukierunkowane
w szczególności na obszar, w którym występują znaczne niesprawności rynku,
które JEREMIE ma zniwelować. Inicjatywa ma dostarczać kapitał przedsiębiorstwom, które z wielu przyczyn (wysokie ryzyko, krótki okres funkcjonowania, krótka historia kredytowa lub jej brak, niedostateczne zabezpieczenie)
nie mogą korzystać z bankowego zasilania, np. w postaci kredytów. JEREMIE
istotną rolę przywiązuje również do kapitału podwyższonego ryzyka (venture
capital) oraz wzrostu jego dostępności. Instrumenty inżynierii finansowej mają
docierać w miejsca, w które nie dociera sektor bankowy.
Po raz pierwszy wstępna koncepcja Inicjatywy JEREMIE została zaprezentowana na spotkaniu Komisji Europejskiej w październiku 2005 r. jako
narzędzie służące rozwojowi przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępu
do finansowania w kontekście środków unijnych w latach 2007–20134. Następnie w maju 2006 r. zostało podpisane memorandum pomiędzy Komisją Europejską i EFI, dotyczące współpracy przy rozwijaniu Inicjatywy. Z kolei
2
Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions
on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion
Fund and repealing Regulation (EC), No 1260/1999, art. 36.
3
D. Hübner, Reforming cohesion Policy, Speech/05/594, Brussels, 11 October 2005, s. 3.
4
Executive Summaries of Evaluations Studies on SME Access to Finance n EU Member
States/Regions carried out by EIF in the Context of the JEREMIE Initiative from 2006 to 2008,
European Investment Fund, 1 March 2009, s. 4.
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w roku 2007 parafowano pierwszą umowę finansową z instytucją zarządzającą, a w marcu 2009 r. została uruchomiona platforma współpracy JEREMIE,
służąca wymianie informacji, doświadczeń oraz poglądów na temat wdrażania i funkcjonowania Inicjatywy.
Warunkiem wdrożenia JEREMIE w każdym kraju lub regionie zainteresowanym wsparciem było sporządzenie studiów ewaluacji, polegających
na zidentyfikowaniu i skwantyfikowaniu luki między podażą i popytem na produkty inżynierii finansowej (venture capital, w tym również seed capital, kredyty, pożyczki, poręczenia). Każda ewaluacja zakończona została proponowanym planem działania w celu zredukowania oszacowanej luki oraz propozycjami rozwiązań. Określono również stopień wykorzystania instrumentów finansowych oraz zaproponowano te, które mają być wykorzystywane
w ramach Inicjatywy wraz z pośrednikami finansowymi5. EFI sfinalizował
55 narodowych i regionalnych studiów ewaluacyjnych (19 na poziomie krajowym, 36 na poziomie regionalnym), 15 państw złożyło ewaluacje wyłącznie na poziomie krajowym, co oznacza, że JEREMIE będzie na tym właśnie poziomie wdrażane, 2 kraje tylko na poziomie regionalnym, natomiast
4 kraje przygotowały ewaluacje na poziomie zarówno krajowym, jak i regionalnym (w tym również Polska). Łącznie przeprowadziło je 21 państw UE6.
Województwo zachodniopomorskie, wraz z dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim, brało udział w negocjacjach umowy o finansowaniu między wymienionymi regionami a EFI. Niestety negocjacje te zakończyły się fiaskiem, co spowodowało uruchomienie programu inną drogą, czyli
poprzez wybór Menadżera Funduszu Powierniczego spośród krajowych instytucji finansowych. W naszym kraju Inicjatywa wdrażana jest na dwóch poziomach, dlatego zostało przeprowadzonych 5 raportów na poziomie regionalnym (województwa: dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, zachodniopomorskie,
wielkopolskie) oraz 1 na poziomie krajowym7.
Memorandum of Understanding in respect of a coordinated approach to improving access
to finance for micro to medium enterprises in the regions supported by the European Regional
Development Fund between The European Commission and The European Investment Fund,
Brussels, 30 May 2006, s. 2.
6
Kraje, które nie przeprowadziły u siebie badań ewaluacyjnych, to: Austria, Belgia, Finlandia, Irlandia, Luksemburg, Holandia.
7
W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (woj.: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).
5

Inżynieria finansowa w regionalnych programach operacyjnych

313

Kolejnym etapem wdrażania programu (od 2007 r.) było (jest) zorganizowanie przez poszczególne regiony (kraje) konkursów na Menadżera Funduszu Holdingowego, czyli instytucje odpowiedzialne za uruchomienie i funkcjonowanie projektu oraz podpisanie umów z pośrednikami finansowymi. Etap
trzeci (od 2008 r.), to już rzeczywista faza realizacji programu, czyli uruchomienie oferty instrumentów inżynierii finansowej.
3. Modele funkcjonowania Funduszu Holdingowego
Wśród dostępnych wariantów wyróżnia się modele, w których rolę Funduszu Holdingowego mogą spełniać:
– Europejski Fundusz Inwestycyjny,
– Europejski Fundusz Inwestycyjny wraz z instytucją krajową,
– krajowa instytucja finansowa.
Instytucja Funduszu Holdingowego odgrywa kluczową rolę, gdyż zarządza środkami przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą RPO (IZ RPO).
W złożonej wraz z dokumentacją konkursową strategii inwestycyjnej wskazuje ona, w jaki sposób chce wspierać sektor MSP i za pomocą jakich instrumentów. Rolą Menadżera Funduszu jest również nadzorowanie całego projektu poprzez jego monitorowanie, kontrolę oraz raportowanie o wynikach
do IZ (schemat przedstawia rysunek 1).
W Polsce Menadżerem Funduszu jest krajowa instytucja finansowa.
W odniesieniu do pięciu wymienionych województw jest to Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast w przypadku Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej będzie to Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK)8. W innych
krajach (regionach) wdrażających Inicjatywę stosowane są różne modele.
W jednych rolę Menadżera Funduszu będzie pełnił EFI, w innych EFI wraz
z instytucją krajową. Trzecim stosowanym modelem jest pełnienie roli Menadżera przez krajową instytucję finansową (tabela 1).

JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, Progress Report
on Evaluation and Implementation Activities in 27 EU Member States, 1 January 2006 to 1 July
2009, European Investment Fund, 8 July 2009, s. 24.
8
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Rysunek 1. Schemat wdrażania Inicjatywy JEREMIE
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 1
Inicjatywa JEREMIE w Unii Europejskiej
EFI jako Fundusz
Powierniczy
Grecja
Rumunia
Łotwa
Litwa
Cypr
Malta*
Estonia*

EFI wraz z instytucją
Krajowa instytucja finansowa
krajową
Poziom krajowy
Słowacja
Węgry
Bułgaria
Hiszpania
Polska (PO Rozwój Polski Wschodniej)
Litwa
Słowenia*
Poziom regionalny

Langwedocja-Roussillon (Francja)
Campania,
Sycylia, Veneto*,
Abruzja* (Włochy)
Wyspy Kanaryjskie*
(Hiszpania)

*

Fundusze Powiernicze w trakcie negocjacji.

Źródło: opracowanie własne.

Walia (Wielka Brytania)
(plus kredyt z EBI)
North-East (plus kredyt z EBI),
North-West* (EFI jako doradca) (Wielka
Brytania)
Owernia (Francja)
Andaluzja, Katalonia
(Hiszpania)
dolnośląskie, łódzkie, pomorskie,
wielkopolskie, zachodniopomorskie
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Za prawidłowe zorganizowanie i wdrożenie programu odpowiadają
w poszczególnych regionach urzędy marszałkowskie jako Instytucje Zarządzające (IZ), które przeznaczają na ten cel środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (alokację środków przedstawia rysunek 2).

Rysunek 2. Alokacja na Inicjatywę JEREMIE w poszczególnych województwach
(w zł)9
Źródło: Inicjatywa JEREMIE w Zachodniopomorskiem, Konferencja Globalne
wyzwania – europejskie rozwiązania, Szczecin, 8–9 października 2009 r.

Po przeprowadzeniu przez EFI procesu ewaluacji oraz analizy luki finansowej w poszczególnych regionach, zdiagnozowano stan sektora instytucji
bankowych (banki komercyjne, banki spółdzielcze) oraz parabankowych
(m.in. funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, instytucji kapitału wysokiego ryzyka). Po niepowodzeniach negocjacyjnych z EFI postanowiono
wdrażać Inicjatywę JEREMIE bez EFI jako Funduszu Holdingowego. W tym
celu ogłoszono konkurs na Menadżera zarządzającego Funduszem Holdingowym JEREMIE. Wyniki konkursu poznano w trzecim kwartale 2009 r., zwycięzcą został Bank Gospodarstwa Krajowego, z którym Instytucje Zarządzające podpisały umowy. Kolejny krok to ogłoszenie konkursów dla pośredników finansowych, podpisanie umów (I stopnia) i przekazane środków, które
zostaną udostępnione przedsiębiorcom10.
Fundusz Holdingowy odgrywa istotną rolę we wdrażaniu i funkcjonowaniu Inicjatywy, gdyż po przekazaniu wkładu finansowego przez IZ, określa on
Województwa korzystające z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej to:
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
10
Na dzień 28 kwietnia 2010 r. konkursy dla pośredników finansowych zostały ogłoszone
w województwach: wielkopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim.
9
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zasady wyboru Pośredników Finansowych, udostępnienia im zwrotnych środków na wsparcie dla przedsiębiorstw, a następnie zwrot całego pozostałego
wkładu finansowego po zakończeniu realizacji projektu do IZ. Umowa precyzuje również zobowiązania Menadżera, wśród których wymienić należy przygotowanie, realizację i aktualizację Strategii Inwestycyjnej, będącej załącznikiem wniosku aplikacyjnego podczas procedury konkursowej, oraz przygotowanie warunków konkursowych, przeprowadzenie konkursów oraz wybór
pośredników finansowych, którzy będą udzielać zwrotnego wsparcia przedsiębiorcom. Menadżer powinien również aktywnie zarządzać portfelem wkładów
Funduszu, monitorować osiągane przez pośredników finansowych wyniki,
zawarte w składanych wraz z dokumentacją konkursową biznesplanach, kontrolować działalność pośredników i MSP, sporządzać sprawozdania o postępach realizacji operacji do IZ oraz prowadzić działania informacyjno-promocyjne. Umowy pomiędzy IZ a MF przewidują również istnienie Rady Inwestycyjnej (RI), pełniącej funkcję opiniodawczo-doradczą. Do najistotniejszych
zadań RI należy zmiana i aktualizacja dokumentów, przedkładanych przez
Menadżera, jak i pośredników finansowych.
Istotną rolę w Inicjatywie spełniają również instytucje pośredników
finansowych, wśród których podstawową grupę będą stanowiły fundusze
pożyczkowe, fundusze poręczeniowe oraz banki spółdzielcze i komercyjne
(sieciowe). Przewidziany jest również udział funduszy transferu technologii,
parków technologicznych czy funduszy typu mezzanine. Pośrednicy uczestniczący w procedurze konkursowej zorganizowanej przez MFP po uzyskaniu
wsparcia będą mogli wspierać ostatecznych beneficjentów (przedsiębiorców).
Produkty będące przedmiotem konkursów w ramach Inicjatywy JEREMIE można podzielić na trzy grupy, wśród których wyróżniamy:
– Instrumenty pożyczkowe:
– pożyczka globalna dla funduszy pożyczkowych,
– pożyczka globalna dla banków (spółdzielczych, sieciowych);
– Instrumenty poręczeniowe:
– reporęczenie dla funduszy poręczeniowych,
– poręczenie portfelowe dla banków (spółdzielczych, sieciowych);
– Instrumenty kapitałowe:
– wsparcie kapitałowe funduszy transferu technologii,
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–

wsparcie kapitałowe funduszy typu mezzanine.
Instrumenty te będą udostępniane przedsiębiorstwom znajdującym się
w różnych stadiach rozwoju. Skorzystać będą mogły przedsiębiorstwa znajdujące się na początku swojej drogi (start-up), we wczesnej fazie wzrostu
czy rozwoju.
Analizowane województwa zdecydowały się na następujące produkty
finansowe oferowane w ramach Inicjatywy JEREMIE (tabela 2).
Tabela 2
Produkty finansowe oferowane w ramach Inicjatywy JEREMIE
w poszczególnych regionach
Produkty

region
dolnośląski

region
łódzki

region
pomorski

region
wielkopolski

region
zachodniopomorski

Pożyczka globalna
dla funduszy pożyczkowych
Pożyczka globalna
dla banków
Reporęczenie dla funduszy
poręczeniowych
Poręczenie portfelowe
dla banków
Finansowanie transferu
technologii
Finansowanie
typu mezzanine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

-

x

-

x

-

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BGK.

4. Inicjatywa JESSICA – element rewitalizacji zdegradowanych
regionów
Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment
In City Areas), czyli Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich, dotyczy rewitalizacji obszarów miejskich i,
podobnie jak JEREMIE, oparta jest na instrumentach zwrotnych11. JESSICA
11
Mimo zastosowania pewnej innowacyjności w podejściu do finansowania, środki
na rewitalizację są również dostępne w ramach RPO w tradycyjnym systemie dotacyjnym.
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to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej (KE), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE), mająca na celu
długookresowe zwiększenie możliwości finansowania projektów dotyczących
rozwoju i rewitalizacji obszarów miejskich, w sposób bardziej efektywny niż
dotychczas. Inicjatywa JESSICA po raz pierwszy została ogłoszona na konferencji w Brukseli 11 października 2005 r. oraz zaprezentowana miesiąc później
na spotkaniu, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele regionów i instytucji finansowych. Jej wdrożenie w każdym regionie poprzedzone było przeprowadzeniem studiów ewaluacyjnych. Przeprowadzonych zostało 14 ewaluacji
na poziomie krajowym12 oraz 35 na poziomie regionalnym, w tym w naszym
kraju w województwach: dolnośląskim, małopolskim, śląskim, wielkopolskim
oraz zachodniopomorskim13. Z tego wstępne memoranda podpisano w województwach śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, natomiast najbardziej zaawansowane w chwili obecnej są dwa ostatnie regiony.
JESSICA może być wdrażana za pomocą Funduszu Holdingowego (FH)
lub bez, tworząc bezpośrednio fundusze miejskie, za pomocą krajowych
(regionalnych) instytucji finansowych14. Ponadto kraje (regiony), które zdecydowały się na wdrożenie Inicjatywy pierwszym sposobem, mają do dyspozycji dwa rozwiązania. Mogą zdecydować się na wariant, w którym rolę FH
będzie spełniać inna krajowa instytucja finansowa (np. Estonia15) lub realizować Inicjatywę wraz z EBI jako Funduszem Holdingowym. Na takie rozwiązanie zdecydował się m.in. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
i Wielkopolskiego (tabela 3).
Zadaniem Inicjatywy jest stwarzanie warunków do generowania trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów zdegradowanych, które
bez interwencji skazane będą na dalszą marginalizację. JESSICA zakłada
współdziałanie środków publicznych i prywatnych, gdzie środki publiczne
mają stworzyć odpowiednie warunki (np. odnowić drogi, chodniki, budynki)
Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Polska, Portugalia, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Włochy.
13
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_network_en.htm.
14
Taką formę wdrażania Inicjatywy JESSICA wybrała Brandenburgia, która tworzy Fundusz Miejski (FROM) za pośrednictwem banku regionalnego.
15
W Estonii rolę FH będzie pełnić KredEx, estoński fundusz pożyczkowy oraz gwarancji
eksportowych.
12
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do ulokowania się kapitału prywatnego, który z kolei doprowadzi do powstania
atrakcyjnych miejsc pracy czy też nowych osiedli mieszkaniowych (np. lofty).
Istotą Inicjatywy jest powołanie Funduszu Holdingowego (FH), który będzie
zasilał kapitałowo (inwestował) tworzone Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), bezpośrednio angażujące się w proces rewitalizacji. W przypadku województwa zachodniopomorskiego ma to być niespełna 35,5 mln
euro przeznaczonych na działania rewitalizacyjne. W zamierzeniu twórców
inicjatywy JESSICA fundusze miejskie powinny być finansowo doposażone
również przez samorządy i międzynarodowe instytucje finansowe (np. EBI),
a w określonych przypadkach, także przez podmioty prywatne.
Tabela 3
Formy wdrażania Inicjatywy JESSICA w poszczególnych regionach
Fundusz JESSICA
Fundusz Holdingowy
EBI

Inna Instytucja

Wielkopolska

Estonia

woj. zachodniopomorskie

FROM
Brandenburgia
East Midlands (Wielka Brytania)

Andaluzja
Londyn
Północno-Zachodnia Anglia
Sycylia
Śląsk i Morawy
Litwa
Portugalia

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu.

Rolę FH może pełnić instytucja wybrana w trybie konkursowym, EBI
lub inna instytucja krajowa, która będzie zobligowana do opracowania strategii inwestycyjnej, czyli planu, w jaki sposób zamierza realizować Inicjatywę w regionie. Ponadto odpowiedzialna będzie za organizację konkursów
na wybór FROM-ów, przeprowadzenie oceny nadesłanych ofert, negocjowanie umów inwestycyjnych z Funduszami, monitoring podjętych działań oraz
za zarządzanie portfelem inwestycyjnym.
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Istotny element Inicjatywy JESSICA stanowią Fundusze Rozwoju
Obszarów Miejskich, które w założeniu mają być specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi, inwestującymi na zasadach komercyjnych lub quasi-komercyjnych w projekty realizowane w ramach zintegrowanego planu rozwoju obszarów miejskich, również na zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). PPP wydaje się w tym przypadku atrakcyjnym rozwiązaniem,
gdyż udzielenie dotacji w przypadku inwestycji generującej dochód może być
traktowane jako pomoc publiczna lub poziom dofinansowania może zostać
obniżony z uwagi na występowanie tzw. luki finansowej. W tym przypadku
istnieje możliwość kojarzenia środków publicznych (unijne, jst) z kapitałem
prywatnym, w celu maksymalizacji korzyści z podjętych działań. Zadaniem
FROM-ów, oprócz kapitałowych wejść, jest również świadczenie pomocy eksperckiej w zakresie realizowanych projektów, prowadzenie bieżącego monitoringu inwestycji oraz wskazywanie optymalnego sposobu wyjścia z inwestycji w przyszłości (rysunek 3).

Rysunek 3. Model funkcjonowania Inicjatywy JESSICA
Źródło: opracowanie własne na podstawie JESSICA – A new way of using EU funding to promote sustainable investments and growth in urban areas, The
JESSICA Task Force, European Investment Bank, s. 3.
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Celem utworzenia FROM-ów jest powstanie aktywnych partnerów (funduszy inwestycyjnych) dla miast, umożliwiających inwestycje w projekty
rewitalizacji obszarów miejskich, przy zastosowaniu zwrotnych instrumentów
finansowych (np. wejścia kapitałowe, kredyty, gwarancje). W przypadku funduszy miejskich istnieje możliwość finansowania projektów rewitalizacyjnych
przy udziale również inwestorów prywatnych, którzy dotychczas nie byli zainteresowani tego typu udziałem, chociażby z uwagi na nieatrakcyjność obszarów objętych inwestycją (m.in. ze względu na ich zdegradowany charakter),
a tym samym zbyt wysokie ryzyko niepowodzenia inwestycji, zazwyczaj towarzyszące tego typu projektom. Fundusze miejskie mogą również finansować
(współfinansować) projekty przynoszące dochód, ale jednocześnie realizujące
cele społeczno-kulturalne. Finansowałyby przedsięwzięcia wskazane w Lokalnych Programach Rewitalizacyjnych w sposób odnawialny, poprzez pożyczki,
gwarancje, wejścia kapitałowe i dotacje. W ten sposób środki na rewitalizację
z RPO po pierwsze, wracałyby do funduszów miejskich, które jako instytucje
będą działać dalej po zakończeniu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych, zwielokrotniając w ten sposób oddziaływanie środków. Po drugie,
dzięki dodatkowemu wkładowi wymienionych powyżej instytucji i innych partnerów, środków na rewitalizację będzie znacznie więcej, co da możliwość jednoczesnej realizacji większej liczby projektów.
Zakończenie
Inżynieria finansowa oraz jej instrumenty zastosowane w obecnym okresie programowania jako pilotaż, w przyszłości mogą stać się powszechną praktyką w zakresie wyrównywania poziomów rozwoju w UE. Zastosowane po raz
pierwszy narzędzia zwrotne mają zwielokrotnić wartość wsparcia oraz liczbę
beneficjentów poprzez wykorzystanie efektu dźwigni finansowej, gdyż środki
są reinwestowane, a także istnieje szansa ich zwiększenia poprzez pozyskanie
dodatkowego finansowania. Jednocześnie obie inicjatywy mogą pozostawić
po sobie trwały ślad na regionalnym rynku finansowym. Utworzone fundusze miejskie (JESSICA) oraz mechanizmy wsparcia najmniejszych przedsiębiorców (JEREMIE) mogą w przyszłości stanowić podwaliny pod regionalne
instytucje finansowe, ukierunkowane na wspieranie lokalnych społeczności.
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Nowością jest również możliwość stosowania (opcjonalnie) instytucji
Funduszu Powierniczego (Holdingowego), który będzie zarządzał środkami
i organizował instrumenty zwrotne wsparcia dla przedsiębiorstw. Zastosowanie nowych instrumentów będzie miało również wpływ na rynek finansowy. Oczywiście natężenie tego wpływu jest uzależnione od stopnia rozwoju rynku finansowego. W przypadku rynków rozwiniętych, wpływ będzie
znacznie mniejszy niż w odniesieniu do rynków mniej rozwiniętych, na których stosowana jest mniejsza liczba instrumentów finansowych o mniejszym
stopniu ich rozwoju.
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Executive Summaries of Evaluations Studies on SME Access to Finance n EU Member States/Regions carried out by EIF in the Context of the JEREMIE Initiative
from 2006 to 2008, European Investment Fund, 1 March 2009.
http://ec.europa.eu.
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_network_en.htm.
Hübner D., Reforming cohesion Policy, Speech/05/594, Brussels, 11 October 2005.
Inicjatywa JEREMIE w Zachodniopomorskiem, Konferencja Globalne wyzwania –
europejskie rozwiązania, Szczecin, 8–9 października 2009 r.
JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, Progress
Report on Evaluation and Implementation Activities in 27 EU Member States, 1
January 2006 to 1 July 2009, European Investment Fund, 8 July 2009.
JESSICA – A new way of using EU funding to promote sustainable investments and
growth in urban areas, The JESSICA Task Force, European Investment Bank.
Memorandum of Understanding in respect of a coordinated approach to improving
access to finance for micro to medium enterprises in the regions supported
by the European Regional Development Fund between The European Commission and The European Investment Fund, Brussels, 30 May 2006.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Inżynieria finansowa w regionalnych programach operacyjnych

323

FINANCIAL ENGINEERING OF THE REGIONAL OPERATIONAL
PROGRAMMES

Summary
In the current programming period the European Commission decided to use
financial engineering to support the sector of micro, small and medium-sized enterprises (JEREMIE) and the revitalization of urban centers (JESSICA).
The JEREMIE initiative (Joint European Resources for Small and Medium sized
Enterprises) offers EU Member States, through their national or regional Managing
Authorities, the opportunity to use part of their European Union (EU) Structural Funds
to finance small and medium sized enterprises (SMEs), by means of equity, loans or
guarantees through a revolving Holding Fund acting as an umbrella fund (holding
fund). This initiative was developed by the European Commission (EC) and the European Investment Fund (EFI). The JEREMIE holding funds can be managed either
by the EIF or by other financial institutions, according to the EU Structural Funds
legislation applicable.
The JESSICA initiative means Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. This Initiative is being developed by the European Commission
and the European Investment Bank (EIB) in collaboration with the Council of Europe
Development Bank (CEB). Under new procedures, Member States are being given
the option of using some of their EU grant funding to make repayable investments in
projects forming part of an integrated plan for sustainable urban development. These
investments, which may take the form of equity, loans or guarantees, are delivered
to projects via Urban Development Funds and, if required, Holding Funds.
Translated by Przemysław Pluskota

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
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MARZANNA PONIATOWICZ
Uniwersytet w Białymstoku

TRANSFER RYZYKA JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie
Nieodłącznym elementem każdej działalności, w tym także działalności jednostek samorządu terytorialnego (jst), jest ryzyko. W sektorze publicznym, którego częścią składową jest sektor samorządowy, ryzyko ma szczególny wymiar, ponieważ dotyczy procesu angażowania pieniędzy publicznych.
Teoretycznie istnieje kilka możliwych, opcjonalnych reakcji władz samorządowych na zidentyfikowane ryzyko:
– przyjęcie biernej postawy w drodze akceptacji ryzyka w sytuacji, gdy
koszty przeciwdziałania ryzyku znacznie przewyższają potencjalne
koszty wystąpienia określonych negatywnych zjawisk;
– przeciwdziałanie ryzyku w drodze tworzenia i wdrażania określonych
planów działania;
– wycofanie się z działań, w przypadku gdy działania te uznane zostaną
przez władze samorządowe jako obciążone zbyt wysokim ryzykiem,
– przenoszenie ryzyka na inne podmioty.
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Celem niniejszego opracowania jest analiza instrumentów składających
się na proces zarządzania ryzykiem w sektorze samorządowym, w ramach
ostatniego z wymienionych aspektów, tj. transferu ryzyka.
1. Definicja, specyfika i typologia ryzyka jednostek samorządu
terytorialnego
W ujęciu ekonomicznym ryzyko oznacza taką sytuację, w której co najmniej jeden z elementów na nią się składających jest nieznany, ale można określić prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Jest to istotna cecha odróżniająca
ryzyko od niepewności. Według F.H. Knighta – amerykańskiego przedstawiciela chicagowskiej szkoły ekonomicznej, o ile niepewność oznacza możliwość odchyleń od stanu oczekiwanego, której nie można zmierzyć, ponieważ
nie można zastosować rachunku prawdopodobieństwa, o tyle ryzyko jest również możliwością odchyleń od stanu oczekiwanego, którą można jednak określić prawdopodobieństwem wystąpienia1. W tym sensie ryzyko oznacza prawdopodobieństwo poniesienia straty.
W literaturze podawane są różne klasyfikacje ryzyka, które w większości przypadków mogą również znaleźć zastosowanie dla jst. Jedna z najbardziej ogólnych klasyfikacji dzieli ryzyko na dwie kategorie: ryzyko systematyczne (systemic risk), zwane ogólnym, oraz ryzyko specyficzne (unsystemic risk), zwane szczegółowym lub operacyjnym. Pierwsze z nich jest wynikiem działania sił zewnętrznych, na które jst jako podmiot narażony na ryzyko
nie ma wpływu. Źródłami ryzyka systematycznego są na przykład zmiany
koniunktury gospodarczej, sytuacji polityczno-ekonomicznej, przepisów
podatkowych itp. Ryzyko specyficzne jest natomiast częścią całkowitego
ryzyka i wynika ze specyfiki danego podmiotu, w naszym przypadku – konkretnej jst. Jako przykładowe źródła takiego ryzyka można uznać nadmierne
zadłużenie jst, przekraczające jej indywidualną zdolność kredytową, niekorzystne (np. peryferyjne) położenie geograficzne danej jednostki samorządowej, ograniczoność jej własnych zasobów finansowych itp.
Istotne znaczenie ma również podział ryzyka na: ryzyko finansowe
(financial risk) i ryzyko niefinansowe (non financial risk). Należy podkreślić,
1

F.H. Knight, Risk. Uncertainty and Profit, Cosimo Inc., New York 2005, s. 19–21.
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że zarówno pierwsza, jak i druga kategoria wymienionego ryzyka mają wpływ
na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego, jednak przy ryzyku finansowym
jest to wpływ bezpośredni, natomiast przy ryzyku niefinansowym – pośredni.
Ryzyko finansowe związane jest z podejmowaniem decyzji finansowych, dotyczących sposobów finansowania działalności jst. Określa się je na podstawie
rodzajów i struktury poszczególnych źródeł finansowania.
Dodatkowo w ramach ryzyka finansowego i niefinansowego wyróżnia się
wiele rodzajów ryzyka szczegółowego, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania jst. Ich przykłady scharakteryzowano w tabeli 1.
Tabela 1
Rodzaje ryzyka w funkcjonowaniu jednostki samorządu terytorialnego
Rodzaj ryzyka

Przyczyna powstawania i istota

ryzyko rynkowe
(market risk)

związane z niebezpieczeństwem niekorzystnej zmiany cen (dotyczy
to jst jako sprzedawcy i nabywcy)
dotyczy popełnionych błędów w działalności operacyjnej jst, wynika
głównie z wad wewnętrznych systemów oraz błędów
spowodowanych przez człowieka
związane z niemożnością zamknięcia pozycji, kiedy rynek nie może
zaabsorbować, bez niekorzystnego wpływu na poziom cen, każdej
liczby określonych aktywów, jakie jst zamierza sprzedać
powstaje, gdy z powodu spadku siły nabywczej pieniądza zmienia się
realna wartość przepływów gotówkowych z danego instrumentu
dotyczy komunalnych papierów wartościowych denominowanych
w walutach obcych, gdyż ich wartość zależy od kursu wymiany walut
obowiązującego w momencie płatności
wiąże się z niedotrzymaniem zobowiązań przez partnera handlowego
(dotyczy jst jako dłużnika i wierzyciela)

ryzyko operacyjne
(operating risk)
ryzyko płynności
(liquidity risk)
ryzyko inflacji
(inflation risk)
ryzyko walutowe
(currency risk)

ryzyko kredytowe
(credit risk)
ryzyko stopy
związane z niebezpieczeństwem negatywnego wpływu zmian
procentowej
rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową jst
(interest rate risk)
ryzyko niestabilnych
jego źródłem jest silne uzależnienie władz samorządowych
dochodów
od uznaniowych decyzji finansowych administracji centralnej
(unstable revenue risk)
ryzyko związane
niewywiązania się przez dłużnika, któremu udzielono
z udzielonymi przez jst w przypadku
gwarancji (poręczenia) z ciążących na nim zobowiązań,
poręczeniami
odpowiedzialność za zobowiązania przechodzi na gwaranta
i gwarancjami
(np. jednostkę samorządu terytorialnego)
(guarantees risk)
ryzyko prawne
spowodowane zmianami regulacji prawnych dotyczących zasad
(legal risk)
funkcjonowania i gospodarki jst
Rodzaj ryzyka

Przyczyna powstawania i istota
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ryzyko w procedurach
przetargów
jest to szczególna kategoria ryzyka prawnego, wiążąca się
publicznych
z naruszeniem przez jst skomplikowanych zasad i procedur
(risk in public tender
zamówień publicznych
procedures)
ryzyko dodatkowych jest efektem niestabilności systemu prawnego i wiąże się z możliwozadań zleconych
ścią powierzenia jst przez władze centralne nowych zadań
(risk of additional
bez
zagwarantowania odpowiednich środków finansowych
delegated tasks)
związane z możliwością wystąpienia istotnych zmian politycznych
ryzyko polityczne
w organach jst (kwestia kadencyjności władz) i związanego z tym
(political risk)
niekorzystnego wpływu czynników politycznych na decyzje
podejmowane w jst (finansowe, administracyjne, personalne itp.)
ryzyko wystąpienia
jego źródłem są klęski żywiołowe występujące na obszarze jst
zdarzeń losowych
(risk of unforeseen (np. powódź, trzęsienie ziemi, susze itp.), inne wypadki i katastrofy,
konflikty społeczne (np. strajki itp.)
events)
dotyczy ryzyka wizerunkowego oraz barier komunikacyjnych,
zarówno w zakresie komunikacji wewnętrznej pomiędzy
ryzyko komunikacji poszczególnymi
komórkami organizacyjnymi jst, jak i komunikacji
(communication risk) zewnętrznej
– pomiędzy jst a społecznością lokalną (mieszkańcami,
inwestorami itp.)
ryzyko w procesie
się z barierami występującymi w procesie absorpcji środków
wykorzystania środ- wiąże
unijnych
przez jst, dotyczącymi między innymi problematyki tzw.
ków unijnych
własnego samorządowego beneficjenta, trudności w zakresie
(risk in the process of wkładu
finansowania pomostowego oraz kosztów niekwalifikowanych
using EU funds)
ryzyko informatyczne
wiąże się z awariami systemów informatycznych jst, a także
(information
z możliwością utraty danych przetwarzanych w tych systemach bądź
technology risk)
ich nieuprawnioną modyfikacją przez podmioty z zewnątrz

Źródło: opracowanie własne.

Zawarta w tabeli analiza różnych rodzajów ryzyka szczegółowego związanego z działalnością jst wskazuje na wieloaspektowość i złożoność problematyki2. Dotyczy ona zagrożeń spowodowanych zarówno uwarunkowaniami prawnymi, ekonomicznymi, organizacyjnymi, jak i politycznymi. Skutki
owych zagrożeń mogą wpłynąć negatywnie nie tylko na realizację celów
jst, lecz również na jej aktywa, a także mogą zakłócić procesy ekonomicznego i efektywnego wykorzystania zasobów przez jednostkę samorządową.

Szerzej na ten temat w opracowaniach: B. Filipiak, Ryzyko decyzji finansowych podejmowanych przez organy samorządowe w świetle ustawy o finansach publicznych, s. 115–124 oraz
A. Szewczuk, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle podatności na oddziaływanie zjawisk ryzyka i niepewności, s. 137–148, w: B. Filipiak (red.), Podmioty
sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności„ „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu” 2010, nr 26.
2
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W tym kontekście należy regularnie i cyklicznie przeprowadzać stały monitoring ryzyka w jst. Kluczem sukcesu jest ciągłość tego procesu.
2. Zarządzanie ryzykiem w sektorze samorządowym
Zarządzanie ryzykiem (risk management) w jst jest w Polsce tematem
stosunkowo nowym, ale niezwykle aktualnym, zwłaszcza w warunkach kryzysu gospodarczego. Zagadnienie to świetnie wkomponowuje się w doktrynę bardzo popularnego na świecie, a ostatnio również w naszym kraju tzw.
Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management), w którym kładzie się nacisk na dwa elementy: wynik i ryzyko3.
Według M. Bywanis-Jodlińskiej, zarządzanie ryzykiem oznacza „działania zarządcze, których zadaniem jest identyfikacja i ocena ryzyka i niepewności oraz walka z ich przyczynami i wpływem na organizację”4. Ta sama autorka
określa ryzyko zarządzane (managed risk) jako ryzyko wraz z jego skutkami
po zastosowaniu mechanizmów kontroli wewnętrznej5.
Opracowany przez Ministerstwo Finansów polski podręcznik Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym definiuje ten proces jako „logiczną i systematyczną metodę tworzenia kontekstu, identyfikacji, analizy, oceny, działania, nadzoru oraz informowania o ryzyku w sposób, który umożliwi organizacji minimalizację strat i maksymalizację możliwości”6. W opinii autorów
cytowanego podręcznika, procesu zarządzania ryzykiem nie można traktować jako obciążenia dla organizacji, lecz jako sposób maksymalizacji dostępnych możliwości i zmniejszania prawdopodobieństwa porażki. Jest to wreszcie niezbędna podstawa utworzenia właściwego ładu organizacyjnego każdej
3
Koncepcja New Public Management, stanowiąca swoisty mix administracji publicznej
z gospodarką rynkową, jest znacznie bliższa autorce niniejszego opracowania niż najnowsza
koncepcja Public Governance, nawiązująca do połączenia idei administracji publicznej z tzw.
społeczeństwem obywatelskim.
4
M. Bywanis-Jodlińska, Kontrola i zarządzanie ryzykiem, Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej, Warszawa 2005, s. 10.
5
Ibidem, s. 6.
6
B. Jannison, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu
zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, publikacja finansowana w ramach
środków projektu UE Transition Facility 2004/016–829.01.08, Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, s. 7.
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organizacji, w tym jst (community governance order)7. Efektywne zarządzanie
ryzykiem pozwala na lepsze świadczenie usług publicznych przez jst, lepsze
wykorzystanie zasobów, ograniczenie ich marnotrawstwa oraz sprawniejsze
wprowadzanie różnego rodzaju innowacji organizacyjnych, finansowych itp.
Autorzy cytowanego podręcznika wskazują na kilka etapów zarządzania
ryzykiem w jst, takich jak: identyfikacja ryzyka, jego analiza, ocena i hierarchizacja, a w efekcie odpowiednia reakcja na ryzyko. Proces ten zobrazowano
na rysunku 1. Jak już wcześniej wspomniano, jednym z możliwych sposobów
reakcji na ryzyko jest jego transfer na inne podmioty. W płaszczyźnie gospodarki finansowej jst jest to skuteczny instrument ograniczający ryzyko, którego
działanie polega na przeniesieniu skutków wystąpienia ryzyka na zewnątrz,
tj. na inny podmiot, który potrafi nim lepiej zarządzać. Oczywiście transfer
ryzyka jest odpłatny, przy czym istnieją jego różne techniki (formy).

Rysunek 1. Etapy zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło: B. Jannison, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia
systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, op.cit., s. 9.
7

Ibidem, s. 10.
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3. Transfer ryzyka jst na firmę ubezpieczeniową
Jednym z instrumentów ograniczania ryzyka jst jest jego transfer na firmę
ubezpieczeniową. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają ubezpieczenia
gospodarcze. Już dzisiaj w ofercie firm ubezpieczeniowych spotyka się wiele
adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego propozycji, które związane są z ubezpieczeniem mienia gmin, powiatów i województw samorządowych oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej jst wraz z jednostkami organizacyjnymi. Są to przykładowo ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków czy wreszcie ubezpieczenia komunikacyjne.
Należy podkreślić, że rola ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem
jst pojawia się na wielu etapach owego zarządzania, zarówno w fazie przed
zrealizowaniem ryzyka (działania o charakterze prewencyjnym), jak również
w czasie realizacji ryzyka (ograniczanie rozmiaru strat) i wreszcie po zrealizowaniu się ryzyka i powstaniu straty (w drodze kompensacji szkód ubezpieczeniowych). Oczywiście podstawowym zadaniem ubezpieczenia jest kompensacja finansowa strat, jednak w literaturze przedmiotu podkreśla się wyraźnie fakt, że wymagania zakładu ubezpieczeń stawiane jako warunek przyjęcia ryzyka oraz obowiązki narzucane w umowie ubezpieczenia stanowią same
w sobie ważny instrument prewencyjny, zmierzający do ograniczenia prawdopodobieństwa realizacji ryzyka lub jego negatywnych konsekwencji. Kosztem
transferu ryzyka jest więc nie tylko składka ubezpieczeniowa płacona przez
jst, lecz również koszty działań prewencyjnych, wymagane w całym okresie
ochrony ubezpieczeniowej, tj. koszty różnego rodzaju zabezpieczeń, które stanowią warunek przyjęcia ryzyka do ubezpieczenia8.
Pomocnym dokumentem w zakresie analizowanego aspektu zarządzania
ryzykiem jest opracowanie strategii ubezpieczeniowej jst, w której należy określić skalę zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową, sprecyzować optymalne poziomy sum ubezpieczenia, określić kryteria wyboru towarzystw ubezpieczeniowych oraz modelowe warunki współpracy z nimi, wskazać komórki
I. Kwiecień, Rola i miejsce ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, w: M. Marcinkowska, S. Wieteska (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń, Difin, Warszawa 2007, s. 554.
8
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organizacyjne jst odpowiedzialne za monitorowanie przyjętych rozwiązań ubezpieczeniowych oraz monitorowanie procesu likwidacji i kompensacji szkód,
a także przygotowanie administracyjno-prawnej obsługi zawartych umów.
4. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jako instrument transferu
ryzyka jst na podmiot prywatny
Partnerstwo publiczno-prywatne (Public-Private Partnership – PPP)
to nie tylko jeden z instrumentów finansowania inwestycji sektora publicznego
(państwowego i samorządowego), lecz także jedna z form demonopolizacji
administracji publicznej poprzez przekazywanie do realizacji zadań publicznych podmiotom prywatnym. Aktualnie w Polsce przeżywamy swoiste odrodzenie tej formy współpracy. Spowodowane jest to faktem, że w końcu udało
się nam opracować regulacje prawne sprzyjające rozwojowi PPP. Poprzedni,
niejako „martwy” akt prawny, tj. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym, wprowadził liczne skomplikowane procedury, które
skutecznie „zamroziły” inicjatywy PPP w Polsce (w ciągu kilku lat funkcjonowania ustawy nie zawarto żadnej umowy PPP w sektorze samorządowym).
Aktualnie obowiązujące regulacje, tj. nowa Ustawa z dnia 19 grudnia
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym9 oraz Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi10, w widoczny sposób
odwróciły te trendy. Nowa ustawa zdecydowanie różni się od jej poprzedniczki
z 2005 r. Jej konstrukcję oparto na pięciu podstawowych założeniach: przyznanie zainteresowanym jak największej swobody kształtowania partnerstwa,
ochrona najważniejszych interesów publicznych, ochrona uzasadnionych interesów partnerów prywatnych, ochrona długu publicznego, zgodność z prawem Unii Europejskiej. W nowej ustawie odstąpiono od wymogu wykonywania części uciążliwych analiz ekonomicznych w przypadku małych projektów
PPP o wartości do 211 tys. euro oraz robót budowlanych – do 5 278 tys. euro.
DzU 2009, nr 19, poz. 100.
DzU 2009, nr 19, poz. 101. Wprowadzona przez tę ustawę formuła koncesji często określana jest jako tzw. małe PPP. W aspekcie interesującej nas problematyki transferu ryzyka, w
przypadku PPP następuje podział ryzyka między partnera publicznego i prywatnego, natomiast
w przypadku koncesji następuje przeniesienie ryzyka ekonomicznego z tytułu wykonywania
koncesji na koncesjonariusza.
9

10
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Poza tym wprowadzono bardziej ramowy charakter umowy o PPP (formuła
umbrella agrement), to znaczy zrezygnowano ze szczegółowego wykazu
zawartości umowy, określając jedynie jej zasadnicze elementy. Uproszczono
również procedury związane z wyborem formy partnerstwa oraz wyborem
partnera prywatnego. Rozszerzono listę podmiotów publicznych, które mogą
być zaangażowane w PPP. Obok władz państwowych i samorządowych
pojawiły się dodatkowo przedsiębiorstwa, banki, spółki prawa handlowego,
publiczne podmioty zagraniczne itp.11
Te wszystkie ułatwienia spowodowały, że w samym tylko 2009 r. podmioty publiczne ogłosiły 41 projektów publiczno-prywatnych, z czego 22
przedsięwzięcia dotyczyły sektora samorządowego (nowe regulacje prawne
najczęściej były stosowane przez urzędy miast i gmin, rzadziej przez urzędy
marszałkowskie, powiaty, spółki komunalne, szkoły i szpitale)12.
Partnerstwo oznacza taką relację, której istotą jest podział ryzyka według
zasady, że każdy z partnerów robi to, co potrafi zrobić najlepiej. Przy realizacji przedsięwzięcia w formule PPP pojawia się jednak szereg nowych ryzyk,
charakterystycznych dla tej formy. Ich źródłem jest odmienność spojrzenia
na projekt PPP oraz różnice w celach działania podmiotów publicznych i prywatnych. O ile podmioty publiczne są przede wszystkim zainteresowane uzyskaniem określonych korzyści społecznych, o tyle podmioty prywatne kierują
się kryterium finansowego zwrotu z inwestycji i zyskiem13.
W Decyzji Eurostatu z 2004 r.14, dotyczącej problematyki wpływu umów
PPP na deficyt i dług sektora publicznego wskazuje się trzy kategorie ryzyka
związanego z przedsięwzięciami typu PPP, tj. ryzyko procesu budowlanego,
Pod warunkiem, że są to podmioty finansowane w ponad 50% przez Skarb Państwa lub
samorząd terytorialny, lub w których SP lub samorząd terytorialny posiadają ponad połowę
udziałów albo akcji, lub sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.
12
Rynek PPP w Polsce. Raport Investment Support podsumowujący pierwszy rok obowiązywania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane
lub usługi, Investment Support, Warszawa, styczeń 2010 r., s. 5.
13
Szerzej na ten temat: A. Kopańska, Ryzyko w projektach PPP, w: A. Kopańska, A. Bartczak, J. Siwińska-Gorzelak (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 45–65.
14
Decyzja EUROSTAT-u 18/2004 z dnia 11.02.2004 r. Treatment of public-private partnerships; jej treść dostępna jest pod adresem internetowym: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/
ITY_PUBLIC/2–11022004-AP/EN/2–11022004-AP-EN.HTML, 2010.05.24.
11
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dostępności i popytu15. Ryzyko związane z procesem budowlanym (construction risk) obejmuje takie elementy, jak opóźnienia, niespełnienie określonych
w umowie standardów, powstanie dodatkowych kosztów podczas prac związanych z inwestycją, ujawnienie się wad technicznych itp. Ryzyko dostępności (availability risk) polega na niemożliwości wypełnienia umowy w zakresie
ilości oferowanych usług lub standardów świadczonych usług. Z kolei ryzyko
popytu (demand risk) polega na możliwości wystąpienia zmian w zakresie
wielkości zapotrzebowania na usługi świadczone w ramach PPP, niezależnie
od działań partnera prywatnego.
Wspomniana regulacja Eurostatu rekomenduje sposoby na odciążenie
długu i deficytu publicznego w drodze przeniesienia większości ryzyk (odpowiedzialności) związanych z PPP, tj. na partnera prywatnego, i wprowadzenia
następującej zasady: jeśli partner prywatny ponosi ryzyko związane z budową
oraz jedno z dwóch ryzyk, tj. ryzyko dostępności albo popytu, wówczas można
uznać, że przedsięwzięcie nie będzie skutkowało powiększeniem długu i deficytu
publicznego. Inaczej mówiąc, dług i deficyt generowane przez projekty PPP nie
są uwzględniane przy liczeniu tzw. limitów z Maastricht (maksymalny poziom
deficytu sektora finansów publicznych – 3% PKB, maksymalny poziom długu
publicznego – 60% PKB), jeżeli przeważająca część ryzyka ekonomicznego
związanego z realizacją przedsięwzięcia jest ponoszona przez podmiot prywatny.
5. Ryzyko a sekurytyzacja aktywów
Kolejnym instrumentem transferu ryzyka przez jst jest sekurytyzacja. Jest to stosunkowo nowa w Polsce technika finansowa pozwalająca
15
Oczywiście nie jest to pełna lista ryzyk związanych z PPP. W opracowaniu B. Korbusa
wymienia się inne rodzaje ryzyk charakterystycznych dla opisywanej formuły współpracy:
ryzyko związane z osiągnięciem odpowiedniego poziomu dochodów generowanych w ramach
współpracy PPP, ryzyko związane z wyborem partnera prywatnego, ryzyko związane z pracami
konstrukcyjnymi, ryzyko związane z operacjami walutowymi (jeśli środki finansowe niezbędne
do realizacji danego przedsięwzięcia pozyskiwane są za granicą), ryzyko związane z prawidłowym wykonaniem kontraktów oraz publiczną regulacją PPP, ryzyko polityczne, ryzyko związane z przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska, ryzyko ukrytych wad, ryzyko braku
publicznej akceptacji, ryzyko utraty kontroli publicznej nad procesem świadczenia usług, ukryty
protekcjonizm. Szerzej na ten temat: B. Korbus, Wskazówki Komisji Europejskiej dotyczące
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2005, s. 10–13.
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na pozyskanie kapitału na cele obrotowe lub inwestycyjne przez jst, poprzez
przekształcenie wyodrębnionych aktywów w papiery wartościowe, które
mogą stać się przedmiotem obrotu. Sekurytyzacja to technika refinansowania określonej kategorii aktywów na rynku kapitałowym przez emisję
papierów wartościowych (określanych jako ABS – asset-backed securities),
zabezpieczonych aktywami dłużnika. Podmiot decydujący się podać sekurytyzacji posiadane aktywa to tzw. aranżer. Może nim być jst, która powołuje niezależną spółkę kapitałową, tzw. spółkę celową (Special Purpose
Vehicle – SPV), której celem jest pozyskiwanie kapitału z rynku komercyjnego poprzez emisję papierów wartościowych w całości zabezpieczonych
majątkiem SPV. Jeżeli aranżerem jest jst, to uzyskuje ona środki finansowe
od inwestorów – nabywców obligacji, które są przelewane przez spółkę
celową na jej rachunek.

Rysunek 2. Schemat sekurytyzacji w sektorze samorządowym
Źródło: opracowanie własne.

Możliwe jest wskazanie określonych zalet sekurytyzacji w aspekcie
ryzyka finansowania przedsięwzięć komunalnych. Przede wszystkim stwarza
ona możliwość finansowania projektów inwestycyjnych przez jst – za pośrednictwem spółek komunalnych – przy zachowaniu dużego bezpieczeństwa
transakcji, czyli ograniczonego ryzyka. Pozwala także na odseparowanie
określonych aktywów od ryzyka kredytowego związanego z działalnością
jst. Ponadto jst uzyskuje dostęp do środków finansowych, które nie pogarszają ustawowych wskaźników zadłużenia.
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Podsumowanie
Jesteśmy świadkami wyraźnego wzrostu zainteresowania problematyką
zarządzania ryzykiem w działalności jst. Nie bez znaczenia pozostaje tu kwestia
kryzysu gospodarczego, którego skutków niewątpliwie doświadczają analizowane jednostki, i wynikającej z tego faktu zwiększonej skali ryzyka. W takiej
sytuacji podjęcie wielu rodzajów ryzyka w działalności jst staje się koniecznością, a systematyczny proces jego identyfikacji, analizy, oceny oraz monitorowania to jedno z ważniejszych wyzwań w lokalnej polityce jednostek samorządowych. Standardem powinno stać się powołanie specjalnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za procesy zarządzania ryzykiem, a także rozważenie przez menedżerów samorządowych zasadności wykorzystania instrumentów opierających się na transferze ryzyka jst na inne podmioty.
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TRANSFER OF RISK AS AN INSTRUMENT OF RISK MANAGEMENT
IN LOCAL AUTHORITIES

Summary
The aim of this paper is to analyse the specific nature of the risk associated with
the functioning of local authorities, with particular emphasis on financial risk. Various
types of risk are described which are characteristic of local authorities as public sector
entities (such as market risk, operating risk, liquidity risk, inflation risk, currency risk,
credit risk, legal risk, political risk, interest rate risk, unstable revenue risk, risk associated with guarantees given by the local authority, risk in public tender procedures, risk
of additional delegated tasks, risk of unforeseen events, communication risk, risk in
the process of using European Union funds, and information technology risk). Special
features of the management of risk in the local government sector are described, with
indication of instruments whereby risk is transferred from local authorities to other
entities: risk insurance, securitization and the public-private partnership formula.
Translated by Marzanna Poniatowicz
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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW
CONTROLLINGU W GMINACH

Wstęp
Gmina, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego (jst),
wykonuje zadania publiczne, które nie są zastrzeżone dla innych jednostek
samorządowych.
Rosnące potrzeby mieszkańców oraz niewystarczająca wielkość dochodów wymuszają na władzach poszukiwanie efektywnych metod realizacji
zadań publicznych, a tym samym skutecznego zarządzania, polegającego
na umiejętnej koncentracji zasobów i wysiłków.
Tradycyjny sposób zarządzania gminą charakteryzuje się silną koncentracją na strukturze organizacyjnej. Ocena potrzeb zwykle bazuje na historycznych danych o wydatkach, na podstawie których określa się limity na lata
kolejne. Tradycyjnemu podejściu silnie sprzyjają tzw. prawo budżetowe oraz
zasady rozliczeń i sprawozdawczości budżetowej. Miarą takiej działalności
jest wynik finansowy, czyli wydatkowanie środków zgodnie z uchwalonymi
w budżecie limitami klasyfikacji budżetowej1.
1
K. Pakoński, Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele. Poradnik dla
gmin 1, Municipium, Warszawa 2001, s. 21.
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Biorąc pod uwagę powyższe, można uznać, że narzędziem umożliwiającym realizację celów i zadań gminy w sposób najbardziej efektywny może
być controlling, który jest częścią składową procesu zarządzania, gdyż korzysta z tych samych funkcji i narzędzi, tyle że w ograniczonym zakresie.
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie możliwości implementacji narzędzi controllingu w działalność gmin. W opracowaniu zwrócono uwagę
na fakt, że w gminach już wykorzystywane są niektóre narzędzia controllingu,
jednakże nie są one z controllingiem utożsamiane. Pokazano, że zastosowanie w organizacjach non profit narzędzi controllingu, dotychczas stosownych
w biznesie, może przynieść wymierne korzyści również tym organizacjom.
1. Pojecie i istota controllingu
Aktualnie metodą, która zdobywa popularność w zarządzaniu publicznym jest model nowego zarządzania sektorem publicznym (new public management). Ch. Hood przedstawia siedem głównych elementów, na których koncentruje się nowe zarządzanie publiczne:
– wprowadzenie profesjonalnego (menadżerskiego) zarządzania,
– jasno określone standardy i mierniki działalności,
– większy nacisk na kontrolę wyników,
– nastawienie na dezagregację jednostek sektora publicznego,
– wprowadzenie konkurencji do sektora publicznego,
– nacisk na wykorzystanie w sektorze publicznym metod i technik zarządzania stosowanych w sektorze prywatnym,
– nacisk na większą dyscyplinę i oszczędność wykorzystania zasobów2.
W tym kontekście controlling, jako metoda wspomagająca zarządzanie,
znakomicie wpisuje się w model „nowego zarządzania publicznego”. Stanowi on podstawowy instrument systemowego podejścia do działań organizacji od planowania poprzez realizację i pomiar dokonań, po kontrolę. Skutkiem całościowego podejścia jest inicjowanie doskonalenia działania w funkcji sterowania i koordynacji systemu controllingu3.
J. Szandurski, Reforma zarządzania kadrami strategiczną inwestycją gminną, „Samorząd
Terytorialny” 2007, nr 1–2, s. 108–109.
3
L. Borowiec, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer Business,
Kraków 2007, s. 50.
2
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Controlling traktowany jest jako system wspomagania kierownictwa
w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania, orientujący decyzje
i działania kierownictwa wszystkich szczebli zarządzania na globalne cele
jednostki gospodarczej. Według R. Manna i E. Mayera controlling sprowadza
się do zbioru reguł ułatwiających: osiągnięcie celów przedsiębiorstwa, eliminowanie przypadkowych zdarzeń, budowanie systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpieczeństwami dla podmiotu gospodarczego, podejmowanie
działań eliminujących zakłócenia w procesie sterowania, sterowanie działaniami w przyszłości4.
Ideą controllingu jest zbudowanie logicznego systemu, który poprzez
uporządkowane połączenie różnych elementów strukturalnych podmiotów
biorących udział w działalności gospodarczej, wyrażonej w przekroju finansowym, organizacyjnym oraz technicznym, pomoże kadrze kierowniczej
w podejmowaniu bardziej trafnych oraz wiarygodnych decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym5. Jest nastawiony na badanie zgodności
działania przedsiębiorstwa z założonymi celami i efektywności ekonomicznej w każdym obszarze jego funkcjonowania. Spełnia funkcję „nawigacyjną”
poprzez ciągłą obserwację „kursu statku” (przedsiębiorstwa) i zapobieganie
odchyleniom. Posługuje się w dużej mierze znanymi metodami i instrumentami zarządzania, dokonując ich nowej kombinacji w celu osiągnięcia efektu
synergicznego. Controlling może być podstawą kompleksowych i strukturalnych przekształceń, mających na celu wzrost efektywności poprzez umożliwienie przedsiębiorstwu szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu oraz
ich antycypację6.
Celem controllingu administracyjnego, jest niedopuszczenie do powstania krytycznej sytuacji w dziedzinie administracji, poprzez monitorowanie,
analizę i ocenę parametrów działań (usług) o charakterze finansowym, ilościowym i jakościowym. Controlling administracyjny obejmuje całą działalność administracyjną, niezależnie od szczebla organizacyjnego w wybranych dziedzinach, tj. oświaty, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia itp. Do jego
4
M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa
2003, s. 15.
5
S. Marciniak, Controlling. Filozofia. Projektowanie, Difin, Warszawa 2004, s. 13.
6
J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 293.
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metod zalicza się m.in. określenie wielkości i optymalizację działań w czasie, sterowanie przepływem strumieni pieniężnych, badanie zależności jakości od kosztów usług7.
Głównym zadaniem controllera jest wymuszenie na administracji takiego
zachowania, które byłoby uzasadnione ekonomicznie w warunkach konkurencji. Szczegółowe zadania polegają więc na zdecentralizowaniu podziału zasobów, wdrożeniu budżetowania, sterowania wynikiem, kontraktów menadżerskich, na zdefiniowaniu produktu i controllingu, rozumianego jako zarządzanie przez wyjątki8.
K. Wierzbicki twierdzi, że controlling może być przydatny w zarządzaniu gminą i pełnić funkcję organizowania i koordynowania określonych
działań w dziedzinie planowania i kontroli oraz gromadzenia i przetwarzania
informacji. Podstawową cechą controllingu jest koncentracja na przyszłości,
to zaś łączy się z koordynacją, nadzorem, doradztwem metodycznym, wnioskowaniem rozwiązań, proponowaniem środków zaradczych oraz inspiracją
dotyczącą podejmowania określonych działań. Controlling nie tylko pomaga
w formułowaniu celów, polega też na interpretacji i kontroli wykonywanych
działań9.
Występujące podobieństwa pomiędzy działalnością podmiotów gospodarczych i gmin (gospodarowanie majątkiem, świadczenie usług, zarządzanie
finansami, inwestowanie, zarządzanie kadrami itd.), niewątpliwie dają podstawę do podejmowania prób adaptacji nowoczesnych narzędzi zarządzania
na grunt jst. Należy jednak pamiętać, że gminy z uwagi na swoją specyfikę
oraz fakt, że są to organizacje non profit, mogą działać jedynie w sposób zbliżony do przedsiębiorstwa.
Zarządzanie w nowoczesnym urzędzie gminy charakteryzuje się: zdolnością do sprawnego działania, kreatywnością, szybkością podejmowania decyzji, wyprzedzającym działaniem w sferze zagospodarowania przestrzennego, właściwym planowaniem rozwoju gospodarczego, marketingiem
P. Bednarek, Controlling w zarządzaniu gminą, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2007, s. 18.
8
Ibidem, s. 19.
9
E. Weiss, A. Pawlak-Wolanin, Controlling jako narzędzie doskonalenia procesów zarządzania ochroną środowiska w jednostce samorządu lokalnego, w: M. Sierpińska, A. Kustra
(red.), Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, Vizja Press&It, Warszawa 2007, s. 218–219.
7
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terytorialnym, wprowadzaniem nowoczesnych i proefektywnościowych metod
zarządzania10.
Chcąc jak najefektywniej wykorzystać szanse rozwoju, władze gminy
winny stale i kompleksowo prowadzić monitoring zmian w swoim otoczeniu,
aby móc szybko reagować na pojawiające się problemy. Pomocny w tym może
być controlling, który jako narzędzie synchronizacji wymagań rynku z potencjałem gminy, wykrywać będzie odchylenia od realizacji planów zarówno strategicznych, jak i bieżących.
2. Narzędzia controllingu wykorzystywane w gminach
Należy dodać, że w gminach wykorzystywane są elementy controllingu,
lecz nie zawsze ich występowanie utożsamiane jest z funkcjonowaniem systemu controllingu. Do elementów systemu controllingu zalicza się m.in.: planowanie strategiczne, system zarządzania przez cele, udokumentowanie wprowadzonych i przyjętych celów w postaci budżetów.
Strategia rozwoju gminy jest kategorią odnoszącą się do sfery polityki rozwoju. Rozpowszechniona w teorii i praktyce planowania terytorialnego kategoria planowania strategicznego obejmuje zarówno politykę formułowania celów rozwoju, jak i procedurę oraz instrumenty zarządzania
rozwojem11. W literaturze przedmiotu strategia rozwoju gminy doczekała
się wielu definicji, ale najbardziej ogólnie ujmując, strategia to długookresowy program, zawierający zbiór celów jej rozwoju (strategicznych i operacyjnych) oraz określający takie kierunki i priorytety działania (zadania
realizacyjne), a także alokację środków finansowych, które są niezbędne
do osiągnięcia wyznaczonych celów w określonym horyzoncie czasu12. Proces formułowania strategii rozwoju powinien doprowadzić do wyboru najważniejszych i najpilniejszych – z punktu widzenia dynamizowania pro10
J. Szandurski, op.cit., s. 109, za: T. Markowski, B. Banachowicz, Nowoczesne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, „Współczesne Zarządzanie” 2003, nr 4, s. 33.
11
R. Brol, Rozwój miasta, w: R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 206.
12
M. Ziółkowski, M. Goleń, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, w: H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gmin, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003, s. 64–65.
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cesów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz racjonalnego zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska przyrodniczego – celów oraz
zadań realizacyjnych. Strategia stanowi przełożenie misji i wizji na konkretne działania zmierzające do osiągania założonych efektów13.
Wymiernymi efektami skutecznej realizacji ustaleń strategii rozwoju
są: wzrost poziomu życia mieszkańców gminy, rozwój lokalnej gospodarki,
a także poprawa jakości środowiska przyrodniczego i ochrony dziedzictwa
kulturowego, oraz zagospodarowania przestrzeni14.
Strategie rozwoju gmin określają zarówno cele strategiczne, jak i cele
operacyjne oraz metody i narzędzia umożliwiające realizację postawionych
przed gminą celów. Bez określenia jasno sformułowanych celów nie jest możliwe racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Dokumenty zawierające strategie rozwoju gmin stanowią podstawę do opracowywania dokumentów planistycznych gmin. Wśród dokumentów, które gminy muszą opracować obligatoryjnie są: program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz budżet (roczny plan finansowy). Pozostałe dokumenty, tj.: wieloletni plan rozwoju społeczno-gospodarczego, wieloletni plan inwestycyjny,
wieloletni plan finansowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzane są z inicjatywy gminy.
Istotnym elementem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy jest jej bieżące monitorowanie, mające na celu ocenę realizacji,
a także korektę i aktualizację celów. System monitorowania strategii powinien być wielopoziomowy, tzn. powinien dostarczać zarówno ogólnych
informacji o przebiegu całego procesu wdrażania strategii, jak i informacji o stopniu zaawansowania oraz efektywności poszczególnych programów gospodarczych, z uwzględnieniem realizacji ładu środowiskowo-przestrzennego, gospodarczego oraz społecznego, i wykorzystaniem
wskaźników15.

L. Borowiec, op.cit., s. 68.
M. Ziółkowski, M. Goleń, op.cit., s. 66–67.
15
M. Graczyk, Zarządzanie inwestycjami komunalnymi, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Zielona Góra 2008, s. 30.
13
14
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Narzędziem controllingu, które mogłoby pomóc gminom na bieżąco
monitorować realizację zadań ujętych w strategii rozwoju, jest Strategiczna
Karta Wyników.
Strategiczna Karta Wyników pozwala obserwować stopień realizacji strategii oraz przyjrzeć się działalności gminy z czterech różnych perspektyw16:
– perspektywa klienta – w przypadku gmin klientami są mieszkańcy danej
gminy, inwestorzy, przedsiębiorcy oraz inne podmioty. Patrząc z perspektywy klienta należy zadać pytanie, czy gmina świadczy usługi, jakich
oczekują klienci?17, jak klienci postrzegają gminę?;
– perspektywa procesów wewnętrznych – odnosi się do identyfikacji najważniejszych procesów oraz ich monitorowania. Perspektywę procesów wewnętrznych można scharakteryzować pytaniem: czy gmina może
zmienić sposób świadczenia usług publicznych?18;
– perspektywa rozwoju – podstawową rolę odgrywa tu potencjał kadrowy
organizacji oraz możliwości systemów informacyjnych. W perspektywie
rozwoju należy odpowiedzieć na pytanie, czy gmina prowadzi szkolenia dla pracowników i szkolenia techniczne w celu ciągłego doskonalenia się?;
– perspektywa finansowa – wskazuje na gospodarkę finansową gminy.
W perspektywie finansowej należy zadać pytanie, czy gmina prowadzi
racjonalną gospodarkę finansową i to zarówno po stronie pozyskiwania
dochodów, jak i wydatków?
Strategiczna Karta Wyników dostarcza więc kompleksowego obrazu
działalności podmiotu, umożliwiając analizę i ocenę jego pozycji w czterech
perspektywach, ograniczając liczbę mierników charakteryzujących tę działalność. W tabeli poniżej przedstawiono przykładowe mierniki, które mogłaby
wykorzystywać gmina w Strategicznej Karcie Wyników.

16
Z. Leszczyński, T. Wnuk-Pel, Controlling w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004, s. 610.
17
L. Borowiec, op.cit., s. 160.
18
Ibidem, s. 161.
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Tabela 1
Przykładowe mierniki Strategicznej Karty Wyników
Obszar

Perspektywa
finansowa
Perspektywa
klienta
Perspektywa
procesów
wewnętrznych
Perspektywa
rozwoju

Cel strategiczny

Miernik

zwiększyć
dochody własne
zwiększyć
wydatki
inwestycyjne
zwiększyć ilość
miejsc pracy
budowa zaufania
wewnątrz
organizacji
podnieść
kwalifikacje
pracowników

dynamika wzrostu
dochodów
dynamika wzrostu
wydatków
inwestycyjnych
spadek stopy
bezrobocia
zmniejszenie liczby
skarg
na pracowników
udział pracowników
w szkoleniach

Wartość
początkowa
rok n

Wartość
docelowa rok
n+4

50%

75%

18%

40%

13%

8%

200

50

75%

100%

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę fakt, że podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców, w przypadku stosowania Strategicznej
Karty Wyników na pierwszy plan należy wysunąć perspektywę klienta, a nie
perspektywę finansową, jak to ma miejsce w przypadku przedsiębiorstwa.
Aspekt finansowy pełni rolę ograniczającą, nie jest natomiast celem nadrzędnym19.
Praktyka dowodzi, że gminy mają opracowane strategie rozwoju gminy,
wieloletnie programy i plany, jednakże dokumenty te nie są ze sobą spójne.
Zawarte w nich zadania i cele do realizacji nie są na bieżąco uaktualniane,
nikt nie monitoruje stopnia ich realizacji. Dokumenty te nie wyznaczają jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań i celów, nie zawierają wskaźników
realizacji zadań, często też nie zawierają elementów kosztów i korzyści zadań.
Stosując narzędzia controllingu, w tym Strategiczną Kartę Wyników,
gminy będą mogły nie tylko przekładać strategię na niższe poziomy zarządzania, ale na bieżąco uaktualniać zawarte w dokumentach planistycznych zadania oraz na bieżąco monitorować ich stopień realizacji.
W przypadku wystąpienia problemów z realizacją celów strategicznych,
gminy winny mieć opracowane plany alternatywne. Przy opracowaniu takich
19

L. Borowiec, op.cit., s. 159.

Możliwości wykorzystania instrumentów controllingu w gminach

347

planów mogą być pomocne techniki scenariuszy. Gminy, jak i pozostałe jednostki gospodarujące, działają w środowisku, które jest w ciągłym ruchu,
następuje dynamiczny rozwój nowych technologii, środowisko zasypywane
jest nadmiarem informacji – coraz trudniejsze staje się planowanie wieloletnie. Scenariusz, to prezentacja przyszłych możliwych tendencji rozwoju,
które niekoniecznie znajdują odbicie w liczbach z przeszłości i teraźniejszości. Za pomocą technik scenariuszy można w porę wyciągnąć wnioski o rozwoju otoczenia (polityka, gospodarka, społeczeństwo) i ze zmian20. Techniki
scenariuszy dzieli się na trzy grupy. Są to scenariusze21:
1) możliwych zdarzeń – opierają się na intuicji, dokonuje się antycypacji przyszłych możliwych zdarzeń, które mogą pojawić się w przyszłości;
2) symulacyjne – są stosowane w przypadku wyprzedzającej oceny wartości poszczególnych opcji strategicznych, w zależności od oddziaływania otoczenia;
3) stanów otoczenia – mają charakter jakościowy, scenariusz daje wiele
możliwych obrazów przyszłości otoczenia, których urzeczywistnienie
się charakteryzuje różny stopień prawdopodobieństwa.
Zespół przygotowujący scenariusze przyjmuje założenia pesymistyczne
i optymistyczne22. Gmina może na tej podstawie opracować alternatywne plany
strategiczne. W praktyce polskich gmin, niestety, narzędzie to nie ma zastosowania. Stosując je, gminy mogłyby bardziej racjonalnie gospodarować środkami publicznymi. Środki niewydatkowane na zadanie, które z różnych przyczyn nie może być zrealizowane, dużo wcześniej należałoby rozdysponować
na inne zadanie.
Kolejnym narzędziem controllingu, wykorzystywanym w działalności
gminy, jest udokumentowanie wprowadzonych i przyjętych celów w postaci
budżetów. Bardzo ważne jest, aby cele postawione przed gminą, przekształcone zostały na konkretne mierzalne zadania. Narzędziem umożliwiającym
H.J. Vollmuth, Controlling. Analizy operacyjne. Analizy strategiczne, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2003, s. 300.
21
K. Jędralska, B. Woźniak-Sobczak, Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 52.
22
H.J. Vollmuth, op.cit., s. 298.
20
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powyższe jest budżet zadaniowy, w którym poszczególne zadania są rzeczowo-finansowymi planami lub programami zaplanowanych efektów,
jakie chcą osiągnąć dysponenci środków budżetowych23. Budżet zadaniowy
pozwala dokładnie określić cel zadania, działania, jakie zamierza się podjąć, realizując określone zadania, oraz wskaźniki efektywności realizacji
zadania, które umożliwiają weryfikację zadań budżetowych na podstawie
zobiektywizowanego rachunku ekonomicznego. Ponadto budżet zadaniowy
umożliwia delegowanie znacznych uprawnień na niższe szczeble zarządzania, co zapewnia wzrost skuteczności działania oraz dostosowanie struktury
organizacyjnej gminy do rosnącego zakresu obowiązków władz samorządowych. Budżetowanie zadaniowe polega na tym, że cała działalność samorządu zostaje podzielona na zadania, jako elementarne jednostki, wewnętrznie spójne i reprezentujące w miarę jednorodne działania. Dla zadań tych
kalkuluje się całkowite koszty oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za ich
realizację24.
W praktyce polskich gmin wykorzystywany jest model budżetowania
tradycyjnego lub model mieszany (np. tradycyjny i zadaniowy). Stosowanie
wyłącznie budżetu tradycyjnego niejednokrotnie utrudnia precyzyjne określenie wysokości poniesionego wydatku, który jest ukryty pod kilkoma rozdziałami lub paragrafami. Ponadto nie uwzględnia w sposób wystarczający
celowości wydatków, ich skuteczności, a także nie dostarcza informacji oceniających sprawność wydatkowania środków. Budżet tradycyjny uniemożliwia racjonalne zarządzanie finansami, ponieważ system klasyfikacji budżetowej jest dostosowany do potrzeb monitorowania budżetu centralnego, a nie
do zarządzania na szczeblu gmin. Charakteryzuje się pionową osią podziału,
co oznacza, że brak jest relacji pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi – dochody mają przeznaczenie ogólne, zaś wydatki nie są przypisane
do określonych kierunków wydatkowania.
23
M. Dylewski, Planowanie i budżet w aktywnym zarządzaniu finansami jednostki samorządu, w: B. Filipiak (red.), Finanse samorządowe. Zadania, ćwiczenia, case study, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 44.
24
A. Szewczuk, Narzędzia i procedury kreowania rozwoju lokalnego na tle potrzeb infrastrukturalnych, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2005, nr 401, s. 672, za: Budżet zadaniowy w świetle ustawy o finansach
publicznych (…); por. M. Piszczek, Efektywność usług komunalnych w okresie przemian ustroju
finansów publicznych w Polsce, AE w Krakowie (praca doktorska), Kraków 2003, s. 195–217.
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W budżecie zadaniowym konkretne wydatki przypisane są do konkretnych zadań, jest on zatem gwarantem przejrzystości finansów publicznych.
Budżet zadaniowy pozwala określić najistotniejsze zadania do realizacji określonych celów, stąd też może być skutecznym narzędziem zarządzania działalnością gminy. Pozwala racjonalizować wydatki, a tym samym usprawniać
zarządzanie finansami gmin, zwiększa odpowiedzialność dysponentów środków publicznych. Poza określeniem celów dla poszczególnych zadań, budżet
zadaniowy pozwala określić skutki, jakie będą niosły nowe rozwiązania dla
społeczności lokalnej. W budżecie zadaniowym tworzone są wskaźniki efektywności poszczególnych zadań oraz wyznaczane są osoby odpowiedzialne
(ośrodki odpowiedzialności) za ich realizację. System wskaźników finansowych i niefinansowych oraz ośrodki odpowiedzialności są również narzędziami controllingu.
Jak widać z powyższych rozważań, część narzędzi controllingu gminy
już wykorzystują w swojej działalności strategicznej i operacyjnej, nie utożsamiając ich z controllingiem. Do narzędzi, poza wyżej wymienionymi,
które można zastosować w gminie, należą również: rachunek kosztów ABC
(najistotniejszym problemem w szacowaniu kosztów usług społecznych
jest odpowiedni dobór nośników poszczególnych kosztów25), banchmarking, analiza inwestycji kapitałowych itd. Ograniczoność środków finansowych, wzrost potrzeb mieszkańców wspólnoty lokalnej, wymuszają na decydentach szukanie nowych rozwiązań, które bardzo dobrze sprawdziły się
w przedsiębiorstwach komercyjnych. Należy jednak pamiętać, że z uwagi
na specyfikę funkcjonowania gmin, niektóre rozwiązania dotychczas stosowane w przedsiębiorstwach można automatycznie przenieść na grunt gminy,
natomiast inne pod warunkiem ich modyfikacji i dostosowania do specyfiki gmin.
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CONTROLLING TOOLS AND THEIR IMPLEMENTATION POSSIBILITIES IN MUNICIPALITIES

Summary
The municipality is considered as a special type of an enterprise established
by the state in order to satisfy the needs of the local population. In view of increasing
needs and changing environment, local governments are forced to search for new
solutions that would not only improve the quality of services, but, first and foremost,
bring about improvement of the living standard of local residents. Municipalities may
improve efficiency of their operations by application of typically business-related
management tools, including controlling. As it has been demonstrated in this work,
municipalities have been already making use of some forms of controlling, which have
not been recognized as controlling per se. Most significant forms of controlling include
strategic planning, management by objectives, and documentation of implemented and
adopted objectives in the form of budgets. Strategic planning should make use of a Balanced Scorecard, which on one hand constitutes the framework for implementation
of adopted strategies and on the other enables their evaluation and verification. Other
tools that may be used here include scenario techniques, SWOT analysis, budgeting, etc. However it should be emphasized that due to the specific character of their
operations municipalities may engage in operations resembling that of an enterprise.
Translated by Aleksandra Pielska
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ENDOGENICZNE DETERMINANTY ROZWOJU LOKALNEGO

Wprowadzenie
Każdy proces przebiegający w określonej przestrzeni społeczno-ekonomicznej uwarunkowany jest przez szereg czynników czy też determinant, które
mogą oddziaływać na ten obszar w różnym stopniu i z różną siłą. We współczesnym procesie gospodarowania, określanym często mianem gospodarki
opartej na wiedzy, gospodarki sieciowej, gospodarki usługowej czy gospodarki informacyjnej (w zależności od tego, który czynnik zostaje uwypuklony), określenie czynników rozwoju staje się niezmierne istotne, szczególnie w skali lokalnej, bowiem w niej zachodzą wszystkie procesy realne,
związane z wytwarzaniem dóbr czy zaspokajaniem potrzeb. Skala lokalna jest
odbiorcą podstawowych procesów zachodzących także w większych skalach
przestrzennych, w tym w skali globalnej. Celem artykułu jest identyfikacja
podstawowych grup determinant warunkujących rozwój lokalny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uwarunkowania endogeniczne.
1. Rozwój lokalny
Wzrost zainteresowań rozwojem dokonującym się w skali lokalnej przypadł na drugą połowę XX wieku (lata 60.), kiedy to na kontynencie europejskim
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miała miejsce krytyka istniejącego wówczas modelu rozwoju (fordyzm). Narastała chęć obywateli do walki o ochronę środowiska, wartości lokalne, a także
o zachowanie odrębności i różnorodności wspólnot lokalnych1, co w efekcie doprowadziło do „renesansu lokalności”, rozumianego bardzo szeroko,
bo w aspekcie administracyjnym, gospodarczym, społecznym. Przyczyny
takiego stanu rzeczy wyniknęły z kilku względów, m.in. z krytycznego nastawienia większości społeczeństw, głównie krajów rozwiniętych, do państwa
opiekuńczego, bazującego na centralizmie i interwencjonizmie. Skutkiem tego
było narastanie dysproporcji rozwojowych w mniejszej skali i coraz większej
chęci mieszkańców do samostanowienia o własnym losie. Przejawem odrodzenia się lokalności było podejmowanie w różnych krajach Europy Zachodniej reform decentralizacyjnych, zmierzających do nadania większych uprawnień układom lokalnym. Znamienne jest, że ujawniły się one jednocześnie pod
rządami różnych ugrupowań politycznych2. M. Herbst zwraca uwagę, że sam
proces decentralizacji był postrzegany jako korzystny przez członków lokalnych społeczności, ale również przez przedstawicieli władzy centralnej, którzy widzieli w nim przerzucenie odpowiedzialności za niepowodzenie realizowanego dotychczasowego modelu wzrostu gospodarczego3.
Jak wskazuje S.L. Bagdziński, ożywienie zainteresowania problematyką
lokalną w Polsce wynikało z kilku kwestii, a mianowicie4:
– ze wzrostu konfliktów w gospodarowaniu przestrzenią;
– poszukiwania nowych źródeł wspomagania rozwoju społeczno-gospodarczego;
– wykorzystania cech lokalności w procesach innowacji i rozwoju ekonomicznego;
1
I. Pietrzyk, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, w: R. Broszkiewicz (red.), Związki
polityki gospodarczej z polityką regionalną, „Prace Naukowe AE” 1997, nr 768, Wrocław 1997,
s. 87.
2
M. Herbst, Koniunktura gospodarcza metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 113.
3
Ibidem, s. 114.
4
Cyt. za: W. Maik, Problematyka lokalna w okresie przełomu postmodernistycznego i transformacji społeczno-ekonomicznej. Przegląd nowych ujęć kwestii lokalnej w teorii i praktyce
społeczno-gospodarczej państw zachodnich, w: S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek (red.),
Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo
UMK, Toruń 1995, s. 111.
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–

znaczenia rozwoju lokalnego dla procesu transformacji systemowej
w Polsce.
Na gruncie teorii ekonomii można również wskazać zmianę i pojawienie się grupy endogenicznych teorii wzrostu gospodarczego, jako przeciwwagi
do teorii egzogenicznych, które wzrostu gospodarczego upatrywały w czynnikach zewnętrznych względem danej jednostki przestrzennej.
2. Determinanty rozwoju lokalnego
Można przyjąć, że czynniki rozwoju kształtują procesy rozwojowe
w danych warunkach, umożliwiając tym samym harmonijny i długofalowy
rozwój gospodarki w różnej skali5. B. Winiarski podkreśla, że czynniki rozwoju są ściśle skorelowane z ogólnymi warunkami rozwoju, jednak nie można
uznać ich za pojęcia tożsame. Przez warunki rozwoju rozumie się bowiem ogół
możliwości mających wpływ na dynamikę i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego, które nie muszą znaleźć zastosowania w praktyce. Dopiero nadanie siły sprawczej tym możliwościom rozwoju przekształca je w czynniki rozwoju. Innymi słowy, o czynnikach rozwoju poszczególnych obszarów decydują przede wszystkim stopień oraz skala wykorzystania występujących tam
warunków rozwoju6. Dlatego większą szansę na rozwój i wygranie konkurencji mają dziś te jednostki, które potrafią zdiagnozować i wzmacniać swój
endogeniczny potencjał (czasem o charakterze unikatowym, specyficznym).
W literaturze przedmiotu stosuje się różne klasyfikacje uwarunkowań. W świetle intensyfikacji przeobrażeń charakteryzujących współczesną
gospodarkę należy zwrócić szczególną uwagę na wyróżnienie uwarunkowań
nowoczesnych i tradycyjnych jako pochodnej uwarunkowań ekonomicznych.
Nowoczesne wynikają z przekształceń w przestrzeni społeczno-ekonomicznej, których źródeł upatruje się w gospodarce opartej na wiedzy, a związane
są z zastosowaniem najnowszych osiągnięć nauki. Wymienia się tutaj m.in.
kapitał ludzki, wiedzę, umiejętność jej praktycznego zastosowania, zdolność
do adaptacji, kreatywność itp., przy czym we wszystkich tych czynnikach
J. Lewczuk, Czynniki i bariery rozwoju regionalnego, w: L. Kupiec (red.), Gospodarka
przestrzenna, t. IV, Polityka regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000, s. 88.
6
B. Winiarski, Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976, s. 225.
5
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jednym z podstawowych elementów jest innowacja. Tradycyjne uwarunkowania znajdują swoje źródło w XIX-wiecznej ekonomii klasycznej i zwracają
uwagę na zasoby ludzkie (pracę), kapitał i zasoby naturalne (ziemię).
Można również wyróżnić uwarunkowania wewnętrzne (endogeniczne)
i zewnętrzne (egzogeniczne). Uwarunkowania zewnętrzne mają charakter makroekonomiczny (w świetle zachodzących zjawisk gospodarczo-społecznych wręcz
globalny) i są wypadkową decyzji i rozwiązań przyjętych na zewnątrz układu
lokalnego, np. w skali regionalnej, w ramach kraju czy organizacji międzynarodowej (UE). Można stwierdzić, że stanowią one uwarunkowania twarde, czyli takie,
na które dana jednostka lokalna nie ma wpływu, ale których nieuwzględnienie
w planach w znacznym stopniu ogranicza skuteczność dalszego działania. Zakres
ich jest dość szeroki i wynika z przyjętych rozwiązań ustrojowych, kulturowych,
prawnych, instytucjonalnych oraz jest wypadkową realizowanych założeń polityki
gospodarczej państwa czy organizacji międzynarodowych7. A. Potoczek za najbardziej doniosłe w tej grupie uwarunkowań uważa warunki, w jakich układ lokalny
funkcjonuje, a także zakres działania wyznaczony przez układy wyższego rzędu,
takie jak układ regionalny, krajowy, globalny. Szczególnego znaczenia nabiera
tu urzeczywistnienie idei samorządu terytorialnego i wyposażenie władz lokalnych
w odpowiedni zakres kompetencji8. Z kolei uwarunkowania wewnętrzne tkwią
w samym układzie lokalnym i wynikają niejako ze zlokalizowanych na danym
obszarze zasobów, potencjału gospodarczego i korzystnych warunków środowiskowo-przestrzennych. Jak podkreśla S. Korenik, są to wszelkie elementy mające
znaczenie dla gospodarki danego obszaru, często o charakterze specyficznym, unikatowym, odpowiadającym tylko danemu układowi lokalnemu9.
Jeszcze inne ujęcia wyróżniają czynniki o charakterze materialnym i niematerialnym, ilościowym i jakościowym, czy też czynniki twarde i miękkie.
7
N. Derlukiewicz, M. Rogowska, Uwarunkowania innowacyjne jako jeden z elementów
strategii innowacji jednostki przestrzennej, w: Miejsce innowacji we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego. Teoria i praktyka, Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych,
Prace Naukowe nr 7/2007, Wrocław 2007, s. 47.
8
A. Potoczek, Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego jako zadanie samorządu
terytorialnego, w: A. Potoczek (red.), Stymulowanie rozwoju lokalnego – perspektywa społeczna i organizacyjna, Regionalny Ośrodek Studiów i Środowiska Kulturalnego w Toruniu,
Toruń 2001, s. 9.
9
S. Korenik, Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 38.
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Poniższa tabela przedstawia klasyfikację czynników rozwoju lokalnego w układzie ogólnym. Przyjęto w nim, że czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mogą
oddziaływać z różną siłą i w różnym charakterze, tzn. mogą to być czynniki
ekonomiczne, społeczne, przestrzenne, a także polityczne i ekologiczne (choć
te ostatnie stanowią raczej uwarunkowanie wewnętrzne danej jednostki przestrzennej). S.L. Bagdziński prezentuje nieco odmienny podział na czynniki polityczno-ustrojowe, społeczne oraz ekonomiczno-środowiskowo-przestrzenne10.
Podkreśla on przy tym, że między uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi istnieje szereg sprzężeń zwrotnych, różny w zależności od obszaru, którego dotyczy. Szczególnie jest to widoczne w warunkach postępującej globalizacji i integracji, gdzie układy lokalne stają się coraz bardziej otwarte, a przez
to coraz bardziej zależne (poprzez sieć istniejących powiązań) od otoczenia
zewnętrznego, a także narażone na wszelkie niekorzystne efekty tych procesów.
Tabela 1
Podstawowa klasyfikacja czynników rozwoju lokalnego
tradycyjne

zasoby pracy, zasoby naturalne, majątek trwały
zasoby ludzkie, nauka, technika, nowoczesne style
nowoczesne zarządzania, innowacyjność, rynek wewnętrzny, kapitał ludzki, kapitał społeczny
struktura demograficzna (struktura wiekowa i zawodowa ludności,
przyrost naturalny, migracje),
społeczne oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, system ubezpieczeń
społecznych, upowszechnianie kultury, rozwój turystyki, sportu,
wartości kulturowe, tradycje, wykształcenie
przestrzenne czynniki lokalizacji, czynniki koncentracji, współpraca transgraniczna
i utrwalanie równowagi ekologicznej, racjonalne
ekologiczne zachowanie
gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego
charakter władzy, zakres i kompetencje władzy, sposób sprawowania
polityczno- władzy,
jej akceptacji przez społeczeństwo, obowiązujące
-ustrojowe uregulowania
prawne i stosunki międzynarodowe
odpowiednie wyposażenie infrastrukturalne, zaplecze techniczno-batechniczne dawcze, przemysł wysokiej technologii, innowacyjność procesowa
i produktowa
rozwój samorządności, unikatowe walory obszaru, rozwój inicjatyw
lokalne
i form społecznej działalności

zewnętrzne – wewnętrzne

ekonomiczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Korenik, Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu,
Wrocław 1999, s. 37–39; K. Secomski, Elementy polityki ekonomicznej,
PWE, Warszawa 1970, s. 46–99.
10
S.L. Bagdziński, Lokalna polityka gospodarcza, Wydawnictwo UMK, Toruń 1994, cyt.
za: A. Potoczek, op.cit., s. 8.
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Spośród przedstawionej powyżej grupy czynników bez wątpienia największe znaczenie należy przypisać czynnikowi ludzkiemu, który przez dość długi
czas był niedoceniany i traktowany drugoplanowo względem czynników ekonomicznych. Stanowi on bowiem podstawowy element inicjowania, organizowania, realizacji i przyspieszania procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego
w każdej skali. Istotne są również specyficzne, unikatowe wartości wykształcone przez określoną społeczność, a także tzw. nowy kapitał, określany mianem kapitału społecznego. Owy kapitał charakteryzuje się tym, że nie przynależy do danej jednostki, lecz do społeczności, a jego wartość nie jest sumą zasobów posiadaną przez jednostki, lecz bazuje na różnorodności i jakości powiązań między członkami danej społeczności. Za R. Putnamem, pod pojęciem tym
rozumieć należy „takie cechy organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy
i sieci, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania”11, a tym samym przyczyniać się do przyspieszania procesów
rozwoju społeczno-gospodarczego. Na gruncie ekonomii odnaleźć można szerokie dyskusje nt. zasadności i możliwości ukierunkowania polityki wspierającej rozwój (w skali lokalnej bądź regionalnej) na wzmacnianie i oddziaływanie na siłę kapitału społecznego (szczególnie w środowisku przedsiębiorczości). Proces „koopetycji”, czyli synergicznego konkurowania i współpracy, rozwoju sieci współpracy, klastrów, postrzegany jest we współczesnych warunkach
gospodarowania jako jeden z istotniejszych czynników wspierających rozwój
w skali lokalnej12. Praktyka gospodarcza pokazuje, że mimo korzystnych uwarunkowań czy istnienia tzw. klimatu rozwoju, bardzo często nie udaje się wywołać pożądanych impulsów, gdyż brakuje współdziałania podmiotów i umiejętności konkurowania na zewnątrz (a nie wewnątrz) konkretnego układu lokalnego.
Szczególnie widoczne jest to w polskiej rzeczywistości gospodarczej, gdzie
praktyki skutecznej współpracy w skali lokalnej o wyraźnie wykształconym profilu działalności (terytorialnych systemów produkcji) należą wciąż do rzadkości.
Przedstawiona powyżej klasyfikacja nie jest wyczerpująca i ostateczna.
Można bowiem dodatkowo wskazać takie czynniki, które mają oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie na dany układ lokalny oraz takie, które mają
R. Putnam, Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995, s. 258.
M. Baron, Kapitał społeczny jako źródło siły lokalnych i regionalnych środowisk przedsiębiorczości, w: A. Klasik (red.), Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 333–334.
11

12
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zastosowanie powszechne (ogólne), a także wyróżnić te o charakterze bardzo
unikatowym, przypisane w zasadzie do konkretnej jednostki przestrzennej,
wynikające z jej specyfiki.
Za J. Paryskiem13, wśród czynników rozwoju lokalnego o charakterze
ogólnym, powszechnie występującym, można wskazać:
– potrzeby społeczności lokalnych,
– zasoby i walory środowiska przyrodniczego,
– zasoby pracy,
– zainwestowanie infrastrukturalne,
– istniejący potencjał gospodarczy,
– rynek lokalny i rynki zewnętrzne,
– poziom nauki, techniki i kultury,
– nowoczesne technologie wytwarzania,
– teren i korzyści miejsca,
– stosunki międzynarodowe i współpracę bilateralną.
Podsumowanie
W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat nastąpiła ewolucja poglądów w zakresie określania determinant rozwoju. Wynika to ze zmiany warunków gospodarowania, bowiem w gospodarce centralnie planowanej decyzje o rozwoju pochodziły z zewnątrz, głównie w postaci różnego rodzaju inwestycji centralnych, które
niejednokrotnie zmieniały strukturę gospodarczą regionu. Obecnie, pomimo
postępujących procesów globalizacji, które „odciskają piętno” na układach lokalnych, coraz większe znaczenie przypisywane jest czynnikom wewnętrznym
(endogenicznym), powstałym i rozwijającym się w danym układzie lokalnym
i bazującym na jego zasobach. Szczególna rola przypada tutaj sile lokalnej przedsiębiorczości (głównie małym i średnim przedsiębiorstwom), a dokładniej możliwości wykształcenia i utrzymania przewag konkurencyjnych przez ten sektor.
W procesie rozwoju lokalnego ważna rola przypada samorządowi terytorialnemu, który ma zasadniczy wpływ na kształtowanie korzystnych bądź
niekorzystnych uwarunkowań rozwoju. Spośród wymienianej powyżej grupy
13
Zob. szerzej: J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań 2001, s. 73–122.
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czynników endogenicznych podmiot ten właściwie nie może wpłynąć tylko
na lokalizację (warunki naturalne) danej jednostki przestrzennej. W pozostałych przypadkach możemy mówić o bezpośrednim lub pośrednim, mniejszym
lub większym jego wpływie. Stąd też, obserwując procesy i zjawiska zachodzące w układach lokalnych, coraz częściej można zauważyć sytuacje, w których ogromną rolę w kierunku uruchomienia lokalnego wzrostu gospodarczego
odegrali liderzy lokalni, a działania wójta, burmistrza przyczyniły się do pojawienia się inwestorów, a następnie wywołały proces kumulatywnego rozwoju
lokalnego14. Niejednokrotnie w gestii władzy lokalnej, lub mówiąc szerzej,
grupy lokalnych aktorów, leży odpowiednie rozpoznanie uwarunkowań rozwoju oraz zidentyfikowanie i uruchomienie tych czynników (wewnętrznych),
które mogą przyczynić się do rozwoju lokalnego. Praktyka pokazuje jednak,
że większość przedstawicieli jst dokonuje oceny uwarunkowań w sposób schematyczny i uproszczony, co widoczne jest przede wszystkim w tworzonych
strategiach rozwoju poszczególnych jednostek przestrzennych.
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ENDOGENIC DETERMINANTS OF LOCAL DEVELOPMENT

Summary
Every process should be describe in certain social and economic space which has
specific development factors. In new economy very often describe as a knowledgebased economy or net economy one can observe dematerialization existing development determinants. To win competition especially in global world spatial units
(local authorities and actors) should put more attention to identify and strength its
endogenous potential.
Translated by Małgorzata Rogowska
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ZNACZENIE MARKI DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wprowadzenie
Artykuł obejmuje zagadnienia związane z istotą, znaczeniem oraz sposobami kształtowania marki województwa zachodniopomorskiego. Celem opracowania jest wskazanie znaczenia marki dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego w wybranych, kluczowych obszarach oraz dotychczasowych
działań samorządu w tym zakresie. W opracowaniu zastosowano głównie
metody analizy i syntezy dostępnych materiałów źródłowych.
1. Istota i funkcje marki w samorządzie terytorialnym
Marka to nazwa, termin, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych
elementów stworzona bądź opracowana w celu oznaczenia produktu (lub
usługi) oraz jego odróżnienia od oferty konkurentów. Na kreowanie marki
mają wpływ dwie kategorie: tożsamość marki i wizerunek marki.
Image (wizerunek) marki odnosi się do jej odbiorcy (nabywcy), do sposobu, w jaki postrzega markę otoczenie, zaś tożsamość marki odnosi się
do jej właściciela, do relacji wewnętrznych. Organizacja kształtuje więc
tożsamość marki, której zadaniem jest: określenie znaczenia, zamiaru
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i powołania marki. Tożsamość poprzedza wizerunek. Wizerunek jest tworzony jako synteza wszystkich sygnałów emitowanych przez markę (nazwa
marki, znaki graficzne, produkty, reklama, sponsoring itp.). Jest rezultatem wydobywania przez konsumenta znaczenia tych sygnałów i ich interpretacji. Wizerunek opisuje sposób, w jaki określeni odbiorcy wyobrażają
sobie markę1.
Istota tożsamości marki wynika z odpowiedzi na następujące pytania:
na czym polega indywidualność marki, jakie są długofalowe plany i ambicje marki, co stanowi o jej spójności, jakie są wartości tworzące markę, jakie
są jej znaki rozpoznawcze.
Marka jest gwarantem określonej jakości, pozwala zarówno mieszkańcom, jak i gościom województwa mieć poczucie minimalizacji ryzyka podjętego wyboru, pewnej nobilitacji i przekonania, że wybrany przez nich region
posiada unikatowe cechy.
Do głównych funkcji, jakie pełni marka w kreowaniu przewagi konkurencyjnej regionu, można więc zaliczyć:
– identyfikowanie oferty regionu i firm działających na jego terenie,
– odróżnianie oferty regionu od ofert konkurencyjnych,
– umożliwienie segmentowania rynku (nie ma przeciętnego nabywcy),
– dostarczenie różnym segmentom różnych ofert (marek), w optymalny
sposób dostosowanych do ich specyficznych potrzeb,
– marka tworzy „patent w świadomości nabywcy”, jest wizytówką regionu,
– stanowienie rodzaju kontraktu – gwarancję autentyczności, element
upraszczający proces decyzyjny, szczególnie w przypadku nabywania
usług, w tym również turystycznych,
– redukowanie ryzyka: finansowego, funkcjonalnego, fizycznego, społecznego, psychologicznego, straty czasu ze strony nabywcy,
– odczucia symboliczne: podkreślenie odrębności i miejsca w społeczeństwie,
– strategiczne znaczenie dla regionu i firm w nim działających2.
Por. J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 301; A.P. Muhlemann, J.S. Oakland, K.G. Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i Usługi, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2001, s. 157.
2
L. de Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, GWP, Gdańsk 2003, s. 33–53.
1
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2. Specyfika i możliwości kreowania marki województwa
zachodniopomorskiego
Województwo zachodniopomorskie dostrzegło zalety dobrej marki
i przystąpiło do planowego realizowania określonej strategii – wykreowania
własnej marki, eksponującej atuty, uwypuklającej jego mocne strony.
Proces opracowania i wdrożenia strategii marki województwa zachodniopomorskiego skierowany jest na osiągnięcie wymiernych efektów. Strategiczne cele tego procesu to3:
1) Zbudowanie silnej tożsamości mieszkańców województwa.
2) Silne zaznaczenie Zachodniopomorskiego w świadomości Polaków
jako dynamicznego, atrakcyjnego „regionu do życia i wypoczynku”.
3) Pozycjonowanie regionu w świadomości Europejczyków jako niezwykle atrakcyjnej krainy, uosabiającej zarówno najatrakcyjniejsze cechy
marki Polski, jak i będącej wyjątkową mieszanką atrakcji pogranicza
(Euroregionu).
Opracowanie i wdrożenie strategii marki województwa przyczyni się
do realizacji dwóch z czterech głównych celów, zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015. Należą do nich:
a) Stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich, w tym przede
wszystkim:
– wzmacnianie tożsamości regionalnej i lokalnej w warunkach
integracji europejskiej,
– integracji społeczności regionu;
b) Poprawa konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego,
głównie w zakresie:
– rozwijania systemu promocji regionu,
– tworzenia warunków dla równoważenia rozwoju gospodarki
województwa zachodniopomorskiego,
– rozwoju funkcji turystyczno-uzdrowiskowej.
Województwo zachodniopomorskie liczy 114 gmin (11 miejskich,
51 miejsko-wiejskich, 52 wiejskich), 18 powiatów i 3 miasta na prawach
3
Strategia marki województwa zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski w Szczecinie, www.mvj.pl.
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powiatów. Na terenie województwa wyodrębniono dwa podregiony: szczeciński i koszaliński. W regionie występują 62 miasta i 3173 wsie. Do największych miast należą: Szczecin (414 tys. mieszkańców), Koszalin (108
tys. m.), Stargard Szczeciński (71 tys. m.), Kołobrzeg (45 tys. m.), Świnoujście (41 tys. m.), Szczecinek (41 tys. m.), Police (34,5 tys. m.).
Liczba ludności wynosi 1650,96 tys. (11 miejsce w kraju). Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym stanowi 21%, w wieku produkcyjnym stanowi 65%, a w wieku poprodukcyjnym – 14%. Powierzchnia województwa4
wynosi 22,9 tys. km2.
Położenie przygraniczne powoduje, że region leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym. Dostępność
regionu ułatwia liczba i różnorodność przejść granicznych (8 morskich, 10
drogowych, 3 rzeczne, jedno kolejowe i jedno lotnicze.
Marka regionu z punktu widzenia organu zarządzającego procesem wdrażania pełni dwojaką funkcję. Z jednej strony, wyraża tożsamość mieszkańców województwa i komunikuje im pozytywne przesłanie, czyli przyczynia
się do spełnienia postulatu akceptacji działań zarządu (funkcja wewnętrzna),
z drugiej strony, jest precyzyjnie skonstruowanym komunikatem mającym pozytywnie wyróżnić region w świadomości potencjalnych odbiorców
zewnętrznych (funkcja zewnętrzna).
Funkcja wewnętrzna obejmuje działania integrujące społeczność województwa. W świetle niedawnych, bo zaledwie kilkuletnich zmian na mapie
administracyjnej kraju ta funkcja – czyli integracyjna – jest jedną z najważniejszych, gdyż to właśnie od stopnia akceptacji strategii przez mieszkańców
zależy sukces procesu wyróżniania regionu spośród innych.
Sytuacja, w jakiej znajduje się województwo zachodniopomorskie,
podobnie zresztą jak większość województw, związana jest z brakiem nawyku
używania nowej nazwy województwa. Dodatkowo nowe województwo
zachodniopomorskie, to scalone całe dawne szczecińskie, koszalińskie oraz
fragmenty dotychczasowych autonomicznych województw: gorzowskiego,
pilskiego i wielkopolskiego.

4
Województwo zachodniopomorskie: urzędy, instytucje i statystyki – Informator RE,
www.regioset.pl, kwiecień 2010.
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Marka województwa kształtowana przez tożsamość, traktowana jako
komunikat, mówi mieszkańcom, w jakim kierunku zmierza region, w czym
jest lepszy od innych regionów.
Poza omówioną wcześniej funkcją integracyjną, dotyczącą powstawania
najczęściej nowej nazwy, marka regionu pełni oczywiście funkcję zewnętrzną,
związaną z promocją regionu. Marka wyraźnie i jednoznacznie precyzuje
korzyści, jakich mogą oczekiwać odbiorcy. Wytyczne, a przede wszystkim cele
etapowe wdrażania strategii marki województwa, powinny być uwzględniane
w trakcie opracowywania corocznych programów promocji województwa.
Realizowana strategia marki daje, z jednej strony, gwarancję spójności
działań promocyjnych regionu w perspektywie wielu lat, a z drugiej strony
– w układzie pionowym – jest szansą na kontrolę efektywności działań promocyjnych podejmowanych na poziomie powiatów i gmin. Jest więc narzędziem, które może być wykorzystane dla poprawy efektywności działań promocyjnych, a tym samym poprawności wydatkowania środków na promocję.
2. Kształtowanie tożsamości marki województwa
zachodniopomorskiego
Metodyka kształtowania tożsamości marki obejmuje zebranie odpowiednich danych, na bazie których będzie można określić wizerunek województwa,
cech swoistych – świadczących o jego specyfice, a w dalszym etapie – określenie jego tożsamości.
Pierwszy etap obejmuje zbieranie informacji i definiowanie założeń. Jest
to etap polegający na zebraniu istniejących materiałów określających sytuację
komunikacyjną regionu, a także na przeprowadzeniu niezbędnych badań identyfikujących potencjał regionu oraz ocenę aktualnego wizerunku. Niezbędne
badania muszą dać odpowiedź na pytania: jak jest postrzegany region przez
mieszkańców innych regionów kraju, jakie posiada znane i swoiste atrakcje,
co może go pozytywnie wyróżniać od sąsiednich regionów.
Kolejny etap polega na znalezieniu idei przewodniej, która powinna
gwarantować właściwe pozycjonowanie marki regionu w świadomości
odbiorców. Trudność tego etapu polega na znalezieniu atrakcyjnego i wolnego „miejsca” w świadomości odbiorców marki. Należy więc określić,
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co szczególnego i atrakcyjnego powinno się komunikować, czego nie posiadają inne województwa.
Cechy wyróżniające region muszą być uniwersalne i stanowić atrakcję
zarówno dla turystów, jak i inwestorów. Nie powinno się więc wyróżnikiem
regionu czynić konkretnej atrakcji turystycznej. Należy dążyć do wyszukania
cechy na poziomie systemu wartości odbiorców, np. związanych z tradycją,
dynamiką rozwoju, rzetelnością, otwartością itp5.
Marka to przede wszystkim wielopoziomowy komunikat, funkcjonujący zarówno w wymiarze werbalnym, jak i wizualnym oraz emocjonalnym. Definiując strategię marki regionu, należy uwzględnić podstawowe aspekty procesu komunikacji: możliwości nadawcy, komunikat
i jego odbiorcę.
Identyfikację cech swoistych regionu – tożsamość regionu – można określić takimi kategoriami, jak:
– obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna,
– strategia rozwoju województwa do 2015 r.,
– program rozwoju turystyki,
– dostępne publikacje i artykuły prasowe,
– badania wizerunku regionu wśród mieszkańców 5 największych polskich
miast,
– zogniskowany wywiad grupowy z potencjalnymi inwestorami,
– badanie wizerunku – samooceny mieszkańców regionu,
– rozmowy z przedstawicielami władz samorządowych, politykami i działaczami społecznymi.
Idea przewodnia, konkretyzowana na poziomie marki województwa
oraz System Identyfikacji Wizualnej są istotnymi elementami kształtowania marki. Województwo zachodniopomorskie jest regionem atrakcyjnym,
o bardzo dużym potencjale rozwojowym. Stosując konsekwentnie założenia
przedstawione w dokumencie: Strategia Marki, można z jednej strony, zwiększyć postrzeganą atrakcyjność województwa, a z drugiej, pozyskać do współdziałania mieszkańców. Staną się w tym momencie ponadmilionową rzeszą
T. Domański, Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego, w: T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, PAN, Warszawa 2006,
s.128–130.
5
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ambasadorów marki województwa. Proces ten wymaga jednak konsekwencji i determinacji.
3. Strategia komunikacji marki województwa zachodniopomorskiego
Formułowanie podstawowych zasad i obszarów strategii komunikacji
marki województwa zachodniopomorskiego odnosi się do: odbiorców komunikatów i systemu identyfikacji – zarówno leksykalnej, jak i wizualnej.
Założoną główną grupę odbiorców marki można wyznaczyć na osi deklarowanych systemów wartości. Bez względu na to, czy rozważania dotyczą
inwestorów czy turystów, są nimi ludzie: otwarci, dynamiczni, tolerancyjni.
Precyzując kategorię odbiorców, można wskazać na podgrupę wiekową ludzi
młodych (15–39 lat), zarówno myśląc o potencjalnych turystach oraz potencjalnych, nowych mieszkańcach (np. studentach, pracownikach). W przypadku
potencjalnych inwestorów, kategoria wiekowa jest drugorzędnym kryterium
doboru grupy celowej, ale bez wątpienia komunikowane cechy regionu będą
odbierane jako atrakcyjne także dla osób w wieku 40–59 lat.
System identyfikacji leksykalnej, na poziomie komunikacji werbalnej obejmuje swą istotę w haśle: Zachodniopomorskie Morze Przygody,
akcentującym podstawową korzyść z różnorodności dla odbiorcy. Hasło
MORZE PRZYGODY komunikuje pożądane cechy regionu. Jest wiarygodną
(co wynika z badań) obietnicą przeżycia niezapomnianych wrażeń (co jest
celem priorytetowym województwa).
Hasło to zachowuje swoją dwuznaczność również na gruncie języka
angielskiego: SEA OF ADVENTURE.
Jednym z warunków skutecznego budowania marki jest spójna i konsekwentna polityka wizualizacji przekazów regionu (system identyfikacji wizualnej). Na system identyfikacji wizualnej województwa zachodniopomorskiego
składają się systemy ekspozycji logo promocyjnego oraz herbu wraz z flagą
województwa.
Logo promocyjne pełni funkcję uniwersalnego komunikatu akcentującego niepowtarzalny charakter marki regionu, natomiast herb oparty jest najczęściej na historycznej symbolice i jako taki zakorzeniony jest w tradycji.
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Logo z kolei komunikuje przyszłość – cel do którego wszyscy mieszkańcy
regionu powinni dążyć.

Rysunek 1. Hasło identyfikacji werbalnej województwa zachodniopomorskiego
Źródło: Strategia marki województwa zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski
w Szczecinie, www.mvj.pl.

Opracowanie: Artur Gnat

Rysunek 2. Perspektywa czasowa podstawowej symboliki regionu
Źródło: Strategia marki…, op.cit.

Herb jest symbolem, który przypisany jest do instytucji działających
w wymiarze województwa. Nie jest zastrzeżony przez jeden tylko podmiot.
Logo w swej istocie nie odwołuje się do geograficznych parametrów obszaru,
ale do swoistego charakteru miejsca.
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Pola eksploatacji obu znaków podlegają wyraźnym zasadom wykorzystania: herb zarezerwowany jest dla oficjalnej komunikacji Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa, natomiast logo przeznaczone jest do sygnowania wszelkich materiałów promocyjnych województwa.
W ramach prac porządkujących system komunikacji wizualnej regionu,
stworzony został system identyfikacji wizualnej herbu województwa, który
uściśla reguły stosowania herbu w codziennej działalności instytucji. Stworzony system opisuje zarówno reguły tworzenia jakichkolwiek pól eksploatacji, jak i podaje gotowe przykłady.
Podsumowanie
Do głównych korzyści dla regionu i działających w nim firm z posiadania silnej marki należą więc: gwarancja wyższej zyskowności sprzedaży
(wysoki udział w rynku), obniżenie (w porównaniu z konkurentami) elastyczności cenowej popytu na dobra i usługi, ochrona usługodawców przed akcjami
promocyjnymi konkurentów, ułatwienie funkcjonowania podmiotom i instytucjom prowadzącym działalność w regionie, nieporównanie dłuższy cykl życia
markowych, regionalnych produktów.
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Summary
The article presents the term and the meaning of brand in the voivodeship development and main assumptions (trends) of strategy in moulding an image and identity
of brand of West Pomeranian Voivodeship.
Translated by Grażyna Rosa
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INTENSYWNOŚĆ WSPÓŁPRACY POLSKICH WOJEWÓDZTW
Z REGIONAMI PARTNERSKIMI W NIEMCZECH I NA UKRAINIE

W ostatnich latach rośnie rola powiązań sieciowych w gospodarce. Podmioty, w tym również terytoria, które potrafią nawiązywać i prowadzić relacje
partnerskie z innymi podmiotami, a często swoimi dotychczasowymi konkurentami, okazują się skuteczniejsze w działaniu na krajowym czy międzynarodowym rynku. Współpraca zagraniczna regionów stanowi znaczący czynnik konkurencyjności terytorium, pod warunkiem że nie ogranicza się do działań fasadowych, lecz skutkuje nawiązywaniem trwałych więzi gospodarczych
i społecznych. Współpraca regionów w obrębie Unii Europejskiej, ale również
państw z nią sąsiadujących (np. z Ukrainą), ma strategiczne znaczenie w kontekście całego procesu integracji kontynentu europejskiego.
Z punktu widzenia polskiego systemu samorządowego, rola samorządów wojewódzkich polega na wskazywaniu strategicznych celów rozwoju oraz
na koordynowaniu działań pozostałych aktorów regionalnych w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania samorządu. Taka rola samorządów regionów
predestynuje je do nawiązywania kontaktów międzynarodowych, dając w ten sposób zielone światło dla zlokalizowanych na ich terenie podmiotów, w tym samorządów lokalnych, do rozwijania współpracy z partnerami zagranicznymi. Biorąc jednak pod uwagę relatywnie ubogie budżety samorządów województw przeznaczone na współpracę międzynarodową, można się zastanowić nad zasadnością
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nawiązywania zbyt licznych porozumień partnerskich, co ma miejsce w niektórych polskich województwach. Trudno w takich warunkach rozwijać rzeczywistą
współpracę z wszystkimi partnerami i osiągać z niej wymierne korzyści.
1. Cele opracowania i metodyka badań
W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytania, jakie są obecnie
kierunki współpracy polskich regionów, czy są one spójne oraz czy samorządy wojewódzkie przekazują informacje o nawiązanej współpracy. Podjęta
została również próba określenia pozycji obwodów ukraińskich i niemieckich
krajów związkowych w sieci partnerskich powiązań zagranicznych polskich
województw. Autor stawia tezę, że regiony nawiązują co prawda liczne kontakty zagraniczne, ale w niewystarczającym stopniu przenoszą je na poziom
operacyjny. W opracowaniu tym „region partnerski” będzie rozumiany jako
region, z którym nawiązano współpracę, czy to w sposób formalny (porozumienie dwustronne, umowa rządowa), czy w sposób nieformalny.
W pierwszej części opracowania omówiono formalno-prawne uwarunkowania współpracy zagranicznej polskich regionów oraz deklarowane przez
nie cele współpracy. Nawiązano tu do najważniejszych aktów prawnych, które
w naszym kraju regulują tę działalność, a także do wybranych uchwał sejmików
wojewódzkich (Priorytety współpracy zagranicznej województwa). Następnie
dokonano zestawienia zagranicznej współpracy polskich województw w różnych konfiguracjach, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch kierunków (Niemiec i Ukrainy). Jako źródła informacji wykorzystano tu strony internetowe
urzędów marszałkowskich polskich województw oraz strony internetowe krajów związkowych z Niemiec i obwodów z Ukrainy. Przyjęto założenie, że informacje tam zawarte są prawdziwe i aktualne. W badaniu wykorzystano również
wykazy regionów partnerskich (partnerów polskich województw) w Niemczech
i na Ukrainie, pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji1.
Badanie przeprowadzono w marcu 2010 r. W opracowaniu tym nie podjęto problematyki treści kontaktów partnerskich, bowiem jest na tyle obszerna, że zasługuje na oddzielne potraktowanie w ramach innego opracowania.
W przypadku wątpliwości powstałych przy tworzeniu kompletnej listy regionów partnerskich polskich województw kontaktowano się z poszczególnymi urzędami marszałkowskimi
drogą mailową i telefoniczną.
1

Intensywność współpracy polskich województw z regionami partnerskimi…
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Kolejna część pracy to analiza oficjalnych stron internetowych kluczowych partnerów zagranicznych – niemieckich krajów związkowych i obwodów ukraińskich – pod kątem dostępności na nich informacji w językach
obcych o danym terytorium oraz dostępności informacji na temat zagranicznych partnerów regionu. Na końcu wyciągnięto stosowne wnioski i rekomendacje dla władz regionalnych w zakresie współpracy zagranicznej.
2. Uwarunkowania formalno-prawne nawiązywania współpracy
zagranicznej polskich regionów oraz cele współpracy
Prawo do współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw wynika z konstytucji. „Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo
przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw”2. Warto zauważyć, że każdy szczebel samorządu (gmina, powiat, województwo) uzyskał prawo do wyżej wspomnianej współpracy, a treść tych kompetencji nie jest zróżnicowana ze względu na podmiot, który je realizuje. Konstytucja w kwestii uregulowań szczegółowych odsyła do odpowiednich ustaw.
W kontekście głównego wątku opracowania – współpraca zagraniczna
województw – najwięcej uwagi poświęcimy ustawie o samorządzie województwa3. Stanowi ona, że do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy
podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej. Do obowiązków sejmiku województwa należy również uchwalanie priorytetów współpracy
zagranicznej województwa4. W opracowaniu skoncentrowano się na dwustronnych kontaktach zagranicznych regionów, pominięto natomiast współpracę
realizowaną w ramach międzynarodowych zrzeszeń regionalnych5. Autor
uznał, że ich wpływ na integrację społeczną i gospodarczą regionów ma charakter pośredni i z tego względu nie znalazły się w zakresie analizy.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 172 pkt 2.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576.
4
Ibidem, art. 18.
5
Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, DzU 2000, nr 91, poz. 1009.
2
3
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O ile domeną sejmików wojewódzkich jest przyjmowanie Priorytetów współpracy…, o tyle za ich realizację odpowiadają organy wykonawcze – zarządy województw6. Mogą one nawiązywać kontakty zagraniczne
na trzy sposoby. Pierwszym jest porozumienie podpisywane z zagranicznymi
regionami. Porozumienia mogą mieć charakter umowy, listu intencyjnego czy
deklaracji współpracy. Druga forma to umowy międzyrządowe. Są podpisywane przez rząd RP, a w ich zapisach mogą być wskazane konkretne regiony.
Trzecia forma to współpraca nieformalna. Warto dodać, że działalność samorządu w sferze międzynarodowej musi być zgodna z prawem wewnętrznym,
polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami
w granicach zadań i kompetencji województwa7. Natomiast inicjatywy samorządowe w tej dziedzinie wymagają zgody Ministra Spraw Zagranicznych8.
Zagraniczna współpraca regionu nie powinna się ograniczać do spotkań
administracji regionu i lokalnych polityków. Powinna służyć realizacji szeregu
istotnych celów, takich jak: wspieranie działań zmierzających do podniesienia
jakości funkcjonowania instytucji samorządowych; ułatwianie rozwoju turystyki; prowadzenie do kulturowego i edukacyjnego rozwoju regionu; promocja regionu w skali międzynarodowej. W przypadku regionów sąsiadujących
ze sobą lista możliwych przedsięwzięć jeszcze się wydłuża. Dodatkowo mogą
to być wspólne inwestycje infrastrukturalne, służące ludności obu regionów.
W poszukiwaniu konkretnych celów współpracy zagranicznej regionów
odwołamy się do zapisów Priorytetów współpracy…, które obok celów współpracy określają priorytety geograficzne oraz zamierzenia w kwestii przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych. Problematyka ta jest
przedmiotem badań W. Modzelewskiego, który badając priorytety współpracy zagranicznej polskich województw północnych, dokonał interesującego pogrupowania wspomnianych celów. Niżej wymieniamy kolejne kategorie, poczynając od najczęściej występujących9: rozwój gospodarczy; rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej; ochrona środowiska;
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.…, op.cit., art. 41.
Ibidem, art. 76.
8
Ibidem, art. 77.
9
W.T. Modzelewski, Priorytety współpracy zagranicznej polskich województw nadmorskich – analiza porównawcza, w: A. Stępień-Kuczyńska, K. Dośpiał-Borysiak (red.), Regiony:
Polska – Europa – Świat, Wydawnictwo Mado, Toruń 2009, s. 269–272.
6
7
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promocja turystyki, rozwój edukacji, kultury fizycznej i sportu; rozwój kulturowy; budowa społeczeństwa obywatelskiego; kontakty ze środowiskami
polonijnymi. W związku z tym, że wiele z tych potencjalnych obszarów
współpracy pozostaje w gestii samorządów lokalnych, to ich zaangażowanie (np. władz miast położonych w danym regionie) będzie miało największy wpływ na rezultaty współpracy całego regionu. Autor przyjął założenie,
że podjęta wzajemna współpraca stolic regionów partnerskich zwiększa szanse
tych regionów na generowanie wymiernych korzyści.
W związku z tym, że przedmiotem dalszych rozważań będzie w dużej
mierze współpraca z Niemcami i Ukrainą, warto postawić pytanie o motywy
nawiązywania przez polskie województwa kontaktów partnerskich z regionami z tych krajów. Zdaniem H. Dumały, wybór obwodów Ukrainy jako
partnerów do współpracy zagranicznej podyktowany został chęcią tworzenia
szans dla przedsiębiorstw (np. potencjalne rynki zbytu) oraz możliwości realizacji wspólnych programów i przedsięwzięć ze środków europejskich. Nasze
województwa pełnić tu mogą rolę „aktywnego pośrednika pomiędzy regionami Wschodu i Zachodu Europy”10. Natomiast wybór jako potencjalnych
partnerów niemieckich krajów związkowych argumentowany jest w Priorytetach współpracy… na dwa sposoby. Po pierwsze, sprzyja temu bezpośrednie sąsiedztwo, po drugie, wybór związany jest z wysokim poziomem rozwoju landów niemieckich oraz doświadczeniem w wykorzystaniu europejskich środków pomocowych.
3. Niemcy i Ukraina jako najwięksi partnerzy zagraniczni polskich
regionów
Wiele interesujących informacji na temat kierunków współpracy zawiera
wspominane już opracowanie H. Dumały11. Wynika z niego, że wśród europejskich partnerów współpracy czołowe miejsca zajmują: Niemcy, Ukraina, Francja i Włochy. Wszystkie województwa, które wskazały konkretnych regionalnych partnerów współpracy wymieniły wśród swoich priorytetów geo10
H. Dumała, Priorytety geograficzne współpracy zagranicznej polskich regionów,
w: A. Stępień-Kuczyńska, K. Dośpiał-Borysiak, op.cit., s. 243–263.
11
Ibidem, s. 243–263.
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graficznych niemieckie kraje związkowe oraz ukraińskie obwody. Według
wspomnianego opracowania największa liczba najczęściej wskazywanych
partnerów pochodzi z Ukrainy. Województwa wymieniły w sumie 15 z 24
obwodów oraz Krym jako republikę autonomiczną. Najczęściej wybieranymi
obwodami były obwód lwowski (3 razy) i odeski (2 razy).
W cytowanym badaniu województwa wybrały aż 15 z 16 niemieckich
krajów związkowych (wyjątkiem była Saksonia Anhalt). Zdecydowanie największą liczbę niemieckich partnerów współpracy wymieniono w uchwałach
województw: lubelskiego (5) i wielkopolskiego (4). Najczęściej wybieranym
krajem związkowym była natomiast Brandenburgia (wskazało na nią 6 województw), następnie Berlin i Saksonia (po 3 wskazania).
Choć powyższe informacje stanowią interesujące źródło wiedzy, należy
wskazać na ich pewne niedoskonałości. Badania te oparto na dokumentach pt.:
Priorytety współpracy zagranicznej województw. Zawierają one zatem jedynie deklaracje województw co do kierunków współpracy zagranicznej. Nie
daje to odpowiedzi na pytanie, jakie faktycznie porozumienia zostały zawarte
i jaka jest ich realizacja. Ponadto badanie zostało zrealizowane w 2007 r., choć
wyniki opublikowano w 2009 r. Wreszcie należy dodać, że badane dokumenty
aż trzech województw (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) nie wskazywały konkretnych regionów tylko ogólne kierunki potencjalnej współpracy.
Powyższe przyczyny skłaniają do weryfikacji tych informacji i odpowiedzi
na pytanie o miejsce krajów związkowych Niemiec oraz obwodów ukraińskich w systemie powiązań zagranicznych polskich województw.
Przeprowadzone przez autora badania pozwalają stwierdzić, że polskie regiony współpracują z regionami partnerskimi w całej Europie, a nawet
z innych kontynentów (np. Brazylia, Chiny, Indie, Kanada). Przypomnijmy,
że w opracowaniu przyjęto szerokie rozumienie regionów partnerskich, gdzie
do kategorii tej zaliczono zarówno związki sformalizowane (porozumienia
regionalne, umowy rządowe), jak i współpracę nieformalną. Przeciętne polskie województwo posiada blisko 14 zagranicznych regionalnych partnerów.
Najwięcej partnerów posiadają województwa dolnośląskie i małopolskie
(po 18), a najmniej województwo świętokrzyskie (9). Najwięcej kontaktów
partnerskich nawiązano z obwodami na Ukrainie (31) oraz z krajami związkowymi w Niemczech (25). Na kolejnych miejscach w tym rankingu są regiony
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z Włoch (20), Francji (17), Rosji (14), Szwecji (14) oraz Hiszpanii (10). Jak
widać, samorządy regionalne w Polsce obejmują swoją współpracą nie tylko
bezpośrednich sąsiadów, lecz także regiony południowej Europy o ciepłym
klimacie. Na uwagę zasługuje również fakt, że w rankingu popularności partnerów polskich województw rośnie znaczenie regionów chińskich. Obecnie
to aż 6 chińskich prowincji uznawanych jest za regiony partnerskie.
Interesujące wnioski można wyciągnąć z analizy powiązań pomiędzy
polskimi regionami i ich zagranicznymi partnerami. Okazuje się, że niektóre
regiony zagraniczne stały się bardzo popularne wśród polskich województw,
i tak np. Styria (Austria), Brandenburgia (Niemcy) i obwód lwowski (Ukraina) posiadają równocześnie po 5 polskich partnerów regionalnych. Fakt ten
może budzić kontrowersje, bowiem posiadanie tak wielu regionalnych partnerów w jednym kraju może negatywnie przekładać się na intensywność kontaktów z każdym z nich. Jednak z perspektywy np. wspomnianej Brandenburgii może to być ważny gest symboliczny oraz chęć kreowania wizerunku
landu otwartego na współpracę z Polakami. Przemawia za tym również fakt,
że strony WWW tego landu tłumaczone są na język polski.
W nawiązaniu do wcześniej przyjętego założenia, że wzajemna współpraca stolic regionów partnerskich jest dobrym przykładem spójności działań, zbadano, czy istnieje zgodność kierunków współpracy zagranicznej samorządu każdego polskiego województwa i samorządu jego stolicy. Wyniki
są bardzo interesujące. Przykładowo województwo, które posiada największą liczbę regionów partnerskich (dolnośląskie), wypada w takim zestawieniu
bardzo słabo. Zaledwie w dwóch przypadkach stolice obu regionów zawarły
porozumienia o współpracy. Statystycznie jeszcze gorsza sytuacja jest w przypadku podlaskiego czy warmińsko-mazurskiego, gdzie spośród wszystkich
regionalnych partnerów tylko w dwóch przypadkach podpisano porozumienia o współpracy ze stolicami partnerskich regionów. Największa zbieżność
pod tym względem występuje w przypadku województwa wielkopolskiego,
dla którego aż blisko połowa regionów partnerskich jest powiązana również
przez związki partnerskie miast – stolic regionów.
Oddzielną kategorią jest efektywność współpracy między regionami.
W rankingu „najintensywniejszych” kierunków współpracy polskich regionów na pierwszym miejscu znalazły się związkowe kraje niemieckie. Znacznie
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słabiej wypadły tu obwody ukraińskie. Mizernie oceniono znaczenie regionów
włoskich i obwodów rosyjskich, jeszcze słabiej regiony z Białorusi, Szwecji,
Węgier i Wielkiej Brytanii12. Trzeba jednak podkreślić, że cytowane badanie
pochodzi sprzed kilku lat, a w ostatnim czasie nie tylko nawiązano nowe kontakty, lecz także jakość dotychczasowych mogła ulec zmianie.
4. Dostępność informacji o współpracy zagranicznej województw jako
barometr ich prawdziwego zaangażowania
w promowanie współpracy międzyregionalnej
Otwartość to jedna z najważniejszych zasad dobrego rządzenia. Koncepcja ta w ostatnich latach promowana jest przez struktury unijne już nie tylko
na szczeblu krajów członkowskich, lecz również w samorządach terytorialnych13. Dialog z mieszkańcami, a w nim rzetelna informacja o działaniach
organów samorządu, stają się warunkami pozytywnej oceny władzy regionu
przez wyborców. Oficjalne strony internetowe regionów spełniają szereg funkcji zarówno dla mieszkańców regionu, jak i jego użytkowników z zewnątrz,
w tym potencjalnych turystów i inwestorów.
Jako praktyczny przejaw otwartości regionów na współpracę zagraniczną można przyjąć dostępność tłumaczeń na języki obce na ich stronach
WWW, administrowanych przez samorządy województw. Choć współczesna
technologia internetowa pozwala na tłumaczenia on-line na większość języków świata, to jakość własnego tłumaczenia jest wyższa, a umieszczenie flagi
innego kraju na stronach regionu ma też znaczenie emocjonalne dla potencjalnych czytelników z zagranicy, także z regionów partnerskich. W rankingu
ilości języków obcych dostępnych na stronie wygrywa województwo opolskie (9), następnie lubelskie (8) i podlaskie (7). Należy przyznać, że w większości przypadków języki odpowiadają państwom, z których rekrutują się ich
regiony partnerskie. Jednak na niekorzyść tej tezy przemawia fakt, że zaledwie w trzech polskich województwach strony internetowe są tłumaczone
H. Dumała, op.cit., s. 254–255.
W. Rudolf, Partnerstwo lokalne/regionalne jako forma praktycznej realizacji koncepcji
governance w zarządzaniu jednostką terytorialną, w: R. Brol (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 3 (1203), Wrocław 2008, s. 443–444.
12
13
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na język ukraiński, podczas gdy, jak wcześniej pisaliśmy, to jeden z najbardziej popularnych kierunków współpracy. Wśród języków, na jakie tłumaczone są strony WWW samorządów województw, w pojedynczych przypadkach pojawiają się te rzadkie, takie jak: szwedzki, węgierski, białoruski czy
litewski. Fakt ten należy uznać za obiecujący i potrzebny, świadczy bowiem
o tym, że są w Polsce regiony, które starają się dyskontować decyzje polityczne dotyczące kierunków współpracy i przekładać je na działania operacyjne. Słabiej pod względem językowym prezentują się natomiast takie województwa, jak: wielkopolskie, świętokrzyskie, śląskie, podkarpackie, mazowieckie czy lubuskie.
Jeżeli chodzi o strony niemieckich krajów związkowych, to wśród języków obcych, na jakie tłumaczone są ich oficjalne portale, najczęściej występują angielski (13) i francuski (9). Miło zaskakuje fakt, że na trzecim miejscu
w tym rankingu jest język polski (6). Warto zauważyć, że do grupy średnio
popularnych wśród niemieckich landów języków, na jakie tłumaczone są ich
strony WWW (włoski, hiszpański, rosyjski), dołączył język chiński. Każdy
z wymienionych jest obecny na stronach 4 landów. Są również takie landy,
które doceniają istniejące mniejszości narodowe i przygotowały tłumaczenia
na arabski i turecki. Informacje o współpracy zagranicznej są niekompletne.
Wymieniono tam zaledwie 13 związków partnerskich z regionami polskimi,
podczas gdy wg informacji zawartych na portalach polskich regionów łączna
liczba kontaktów partnerskich z landami niemieckimi to aż 25.
Po stronie obwodów ukraińskich statystyka taka wypada znacznie gorzej.
Strony WWW tamtejszych obwodów nie są w większości tłumaczone na żaden
język obcy. Tylko 9 z 24 ukraińskich obwodów tłumaczy strony na angielski,
a 7 na rosyjski. W 17 przypadkach nie ma żadnej informacji o współpracy
zagranicznej regionu (również w języku ukraińskim). Jest to bardzo niepokojące zjawisko, bowiem w ostatnich latach obserwuje się aktywność regionów
ukraińskich w nawiązywaniu nowych kontaktów z polskimi województwami.
Brak informacji kierowanych do własnej społeczności oraz brak informacji
do owych partnerów, np. Polaków, w ich języku ojczystym nie będzie sprzyjać zacieśnianiu związków partnerskich pomiędzy regionami. Na tle pozostałych stosunkowo najlepiej wypadają obwody: winnicki, doniecki, tarnopolski i czerniowiecki.
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Wnioski
Polskie województwa prowadzą przeszło 200 relacji partnerskich z regionami na całym świecie. Wśród nich najwięcej kontaktów nawiązano z obwodami z Ukrainy (31) oraz z krajami związkowymi Niemiec (25). Fakt, że każde
polskie województwo posiada ok. 14 regionów partnerskich, jest symbolem
otwartości, lecz równocześnie budzi wątpliwości co do praktycznej możliwości operacjonalizacji tych relacji.
Władze polskich województw powinny więcej uwagi przywiązywać
do nakłaniania samorządów lokalnych do nawiązywania bezpośrednich relacji ze swoimi odpowiednikami (miastami) w regionie partnerskim. Taka praktyka prowadziłaby do większego zaangażowania podmiotów regionalnych
w realizację współpracy oraz do lepszej integracji społeczeństw obu regionów.
Administracja obwodów ukraińskich w niewystarczający sposób informuje swoich mieszkańców o nawiązywanych kontaktach zagranicznych z polskimi województwami. Obwody ukraińskie nie starają się również przyciągać polskich turystów czy inwestorów poprzez swoje serwisy internetowe,
chociażby ze względu na brak tłumaczeń na język polski. Przeszło połowa
obwodów nie tłumaczy swoich stron WWW na żaden język obcy. W kontekście tego, że to obwody Ukrainy są często inicjatorami związków partnerskich z polskimi regionami, powyższe fakty świadczą o braku kompleksowego podejścia do zarządzania procesem współpracy zagranicznej po stronie
administracji obwodów ukraińskich.
Informacje na temat regionów partnerskich polskich województw i niemieckich krajów związkowych zawarte na ich stronach internetowych nie
zawsze są ze sobą spójne. Więcej informacji o dwustronnej współpracy znajdziemy na stronach polskich województw niż na stronach niemieckich landów.
Świadczy to o większym zaangażowaniu w dwustronne relacje samorządów
regionalnych po stronie polskiej od ich zachodnich partnerów.
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(red.), Regiony: Polska – Europa – Świat, Wydawnictwo Mado, Toruń 2009.
Rudolf W., Partnerstwo lokalne/regionalne jako forma praktycznej realizacji koncepcji governance w zarządzaniu jednostką terytorialną, w: R. Brol (red.),
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 3 (1203), Wrocław 2008.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91,
poz. 576.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu
terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, DzU 2000, nr 91, poz. 1009.

THE INTENSITY OF INTERNATIONAL COOPERATION
OF THE POLISH REGIONS
WITH THE REGIONS IN GERMANY AND UKRAINE

Summary
The paper concerns the international cooperation between regions. The special
attention has been given to the cooperation of Polish voivodeships with regions in
Germany and Ukraine.
The international cooperation of regions is the important factor of the competitive advantage of the territory. It is the self-government at the level of the region which
has an important role of setting the directions of the foreign cooperation and later
implementation of them into the practice. The number of the foreign regional partners
of Polish voivodeships is rising, but it should be also followed with the creation of
more practical links between both regions.
The author has researched the links between Polish and foreign regions. The
most frequent partners are from Germany and Ukraine. The www resources of the
Polish, German and Ukrainian regions has been reviewed. It is very seldom that
Ukrainian regional pages provide any information on their international cooperation.
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Also only half of them are translated into foreign language (English). There is no
www with Polish nor German translation. The information on the German pages
are better managed, but still there are not enough attention to the promotion of the
established links.
Translated by Wawrzyniec Rudolf
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FINANSOWE ASPEKTY WYCHODZENIA Z KRYZYSU
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE LOKALNYM

Wstęp
Gospodarki na różnym poziomie i w zdywersyfikowanych obszarach
odczuwają skutki kryzysu. Podstawowym zadaniem w tej sytuacji staje się
łagodzenie jego przebiegu. Kryzys, którego początek zanotowano we wrześniu 2008 r., ma swoje źródła w rynkach finansowych. Zaistniała obawa
o wypłacalność depozytów bankowych, z tego powodu nastąpiły zmiany
w zasadach gwarantowania1. Kraje o gospodarkach rynkowych podjęły kroki
ograniczające wolność gospodarczą, próbując zmniejszyć dotkliwość efektów
kryzysu. W konsekwencji kryzysu w gospodarce zanotowano wzrost bezrobocia, zmniejszenie tendencji popytowych (popytu na towary i usługi) oraz
pogorszenie sytuacji budżetowej2. W krajach UE wskazano zasady ratowania
systemu finansowego, wspierania banków, ochrony depozytów oraz sprawowania w przyszłości ponadgranicznej kontroli nad bankami. Miało to miej1
Szerzej: J. Osiński (red.), Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego. Zrozumieć
kryzys 2, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009,
s. 45–64.
2
Szerzej: Wpływ kryzysu na globalnym rynku finansowym na PKB i produkcję przemysłową Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w polskim przemyśle przetwórczym, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2009, s. 5–9.
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sce na nadzwyczajnym szczycie krajów strefy euro w Paryżu. Solidarność
krajów UE oraz koordynacja podejmowanych kroków doprowadziły do ustabilizowania gospodarki w zakresie sektora finansowego. Kryzys finansowy
spowodował jednak spowolnienie w pozostałych działach. W początkowym
okresie oczekiwano zintensyfikowanych, negatywnych skutków w krajach
UE w latach 2009–20103, późniejsze prognozy rozciągnęły ten okres do 2012
roku.
1. Wspólne działania UE w drodze wychodzenia
z kryzysu społeczno-gospodarczego
Nowa polityka antykryzysowa UE wymaga koordynacji obszarów problemowych przez kraje członkowskie w celu realizacji jasnych wspólnotowych zasad, zastosowania dodatkowych krótkoterminowych środków do Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz bezpośredniego działania – składa się to na skuteczną strategię przeciwdziałania skutkom kryzysu4. W sektorze finansowym działania skoncentrowano na ratowaniu banków, wspieraniu systemu finansowego przez EBC i krajowe banki centralne
oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się kryzysu. Wspólna strategia walki
z kryzysem wychodzi poza sektor finansowy ze względu na szeroki zakres
jego negatywnych skutków. Program naprawy gospodarczej pozostałych działów obejmuje reformę strukturalną wraz z działaniami krótkoterminowymi,
dostosowanie Strategii Lizbońskiej do nowych uwarunkowań oraz plan inwestycyjny dotyczący:
– zwiększenia inwestycji w badania i rozwój, innowacje i edukację;
– propagowania połączenia elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa
socjalnego (flexicurity) jako metody ochrony jednostek i wyposażania
ich w instrumenty działania, zamiast ochrony konkretnych stanowisk
pracy;
– uwolnienia potencjału przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, tak by te
podjęły ekspansję na rynkach krajowym i międzynarodowym;
Szerzej: Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: Europejskie ramy działania, Komunikat Komisji, Bruksela, 29 października 2008 r. [COM (2008) 706 wersja ostateczna], s. 45–46.
4
Na podstawie: ibidem.
3

Finansowe aspekty wychodzenia z kryzysu społeczno-gospodarczego…

387

–

zwiększenia europejskiej konkurencyjności poprzez dalsze ograniczanie
negatywnego wpływu gospodarki na środowisko jako metody tworzenia
nowych miejsc pracy i technologii, pozwalające przezwyciężyć ograniczenia związane z bezpieczeństwem energetycznym oraz osiągnąć nasze
cele w dziedzinie ochrony środowiska5.
W dłuższej perspektywie skutki kryzysu stają się widoczne w finansach
publicznych. Zachwianie długoterminowej równowagi finansów publicznych
wymaga intensywnego wdrażania paktu stabilności i wzrostu, który zakłada
krótkoterminowe działania stabilizujące oraz reformy strukturalne, dążące
do przywrócenia równowagi. Przewidywana pomoc publiczna powinna zostać
zakumulowana w przedsięwzięciach, które wyrównają krótkookresowe spadki
popytu. Z drugiej strony pomoc publiczna powinna przyczyniać się do wdrażania długoterminowych reform i modernizacji, a także zwiększania innowacyjności i wydajności. Spowolnienie gospodarki przenosi się na popyt na rynku
i wzrastający poziom bezrobocia, z czym UE musi również sobie poradzić.
Wspierany jest proces wchodzenia na rynek pracy i przekwalifikowania, dąży
się do równoważenia podaży siły roboczej i popytu na nią oraz reintegracji
zawodowej osób bezrobotnych. Szerokie zastosowanie mają tu instrumenty
przewidywane w Strategii Lizbońskiej oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzona współpraca między krajami na arenie międzynarodowej dowodzi skuteczności wspólnych, skoordynowanych działań.
Dla społeczeństwa najbardziej dotkliwe są skutki, które widoczne są w skali
mikro, czyli na poziomie regionalnym i lokalnym, oraz najistotniejsze są tam
podejmowane kroki w celu uzdrowienia gospodarki. W budżecie UE na rok
2010 środki zostały w dużej mierze skoncentrowane na procesie wychodzenia
z kryzysu. W celu pobudzenia konkurencyjności gospodarki unijnej największą część środków (45%) przeznaczono na pobudzanie wzrostu i zatrudnienia, w znacznym stopniu w stosunku do ubiegłego roku (o 12%) zwiększono
nakłady na badania naukowe i energetykę, kraje i regiony niskorozwinięte mają
zagwarantowane dodatkowe wsparcie z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych6. Kreowanie polityki wychodzenia z kryzysu krajów członkowskich
Ibidem, s. 48.
Na podstawie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? reference=IP/09/655&for
mat=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en.
5

6
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UE doprowadziło do przyjęcia przez Komisję Europejską planu gospodarczego
Europa 2020. Strategia Europa 2020 skupia się na trzech priorytetach:
– inteligentny wzrost oznaczający rozwój gospodarki opartej na wiedzy
i innowacjach;
– wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjnej i efektywnej,
korzystającej z zasobów;
– przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu, czemu sprzyjać będzie realizacja wysokiego poziomu zatrudnienia i spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna7.
Ocena dotychczasowej polityki dowiodła słabości zarządzania przez
rządy centralne, z tego powodu Strategia Europa 2020 poszukuje ścieżek
wychodzenia z kryzysu związanych z podejściem regionalnym i lokalnym,
szczególnie jest to istotne w przypadku istnienia na tym poziomie intensywnie rozwijających się ośrodków miejskich. Polska polityka wychodzenia z kryzysu społeczno-gospodarczego również odnosi się do poziomów regionalnego i lokalnego, jako do tych przestrzeni, gdzie w praktyce widoczne są jego
skutki. W tym przypadku niekorzystnym uwarunkowaniem staje się polaryzacja polskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej w wymiarze miasto – obszary
wiejskie, wschód – zachód kraju oraz metropolie – regiony peryferyjne8.
W ujęciu lokalnym występuje szczególnie utrudniona droga wychodzenia
z kryzysu społeczno-gospodarczego.
2. Zadania władz gminy w dobie kryzysu społeczno-gospodarczego
Efekty kryzysu społeczno-gospodarczego widoczne są najbardziej
na poziomie mikroskali. Wymiar lokalny może przyjąć wobec kryzysu aktywną
bądź pasywną postawę. W modelu pasywnym władze lokalne odraczają interwencję w oczekiwaniu na rozwiązanie i przedsięwzięte kroki na wyższych
poziomach, wdrażają postępowanie zalecone przez władze regionu, kraju,
międzynarodowe. Skuteczność takiego postępowania bywa zróżnicowana.
7
Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission. Europe 2020, European Commission, Brussels, 3.3.3010 COM
(2010) 2020, s. 7.
8
Szerzej: M. Boni (red.), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, lipiec 2009, s. 238–267.
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Podstawową wadą pasywnej postawy jest zarządzanie lokalną gospodarką
przez podmioty zewnętrzne, co pozbawia zastosowane działania indywidualizmu i dostosowania do specyfiki lokalnej. Władze lokalne nie współuczestniczą w określaniu wytycznych, ram oraz doborze instrumentów wskazanych
do zastosowania. Potencjalnie istnieje zagrożenie niespójności zastosowanych
kroków ze specyficzną sytuacją i uwarunkowaniami w mikroskali. Aktywny
model wychodzenia z kryzysu społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym obliguje do określania własnej ścieżki rozwojowej, zaangażowania władz
lokalnych, gwarantuje dobór zastosowanych narzędzi do uwarunkowań lokalnych. Przenoszone na poziom lokalny, z większych jednostek, wzorce wychodzenia z kryzysu społeczno-gospodarczego oraz zalecenia krajowe i międzynarodowe są przystosowane do rynku lokalnego. Władze lokalne angażują się
w pełni w realizację polityki wychodzenia z kryzysu, polityki prorozwojowej,
identyfikują czynniki rozwoju oraz poszukują nowych kierunków rozwoju.
W Polsce poziom lokalny posiada osobowość prawną, co nadaje mu
pewien zakres samodzielności i ułatwia zastosowanie aktywnego modelu
zarządzania sytuacją kryzysową. Zadania publiczne wykonywane są przez
gminę na własną odpowiedzialność i we własnym imieniu. W ustawodawstwie podkreślona została rola społeczności gminnej, która tworzy wspólnotę
samorządową i w ważnych dla gminy sprawach podejmuje decyzje o sposobie
postępowania, poprzez konsultacje przeprowadzane z mieszkańcami gminy9.
Na poziomie lokalnym istnieje wiele możliwości aktywnego pobudzania rozwoju, które mogą być wykorzystane przez władze. W tym celu gmina może
korzystać z ustawowego prawa do opracowania i uchwalenia aktów prawa
miejscowego, odnoszących się do gminy; akty te dotyczą m.in. sposobu zarządzania mieniem gminy, zasad i trybu korzystania z obiektów gminy i urządzeń
użyteczności publicznej, zwolnień z podatków lokalnych10. Pozostali liderzy
rozwoju lokalnego również powinni angażować się w wychodzenie z kryzysu
społeczno-gospodarczego, gdyż władze gminy realizują potrzeby zbiorowe
wspólnoty, m.in. dążenia do dobrobytu, niwelowania negatywnych skutków
bezrobocia, aktywnego programowania procesu inwestycyjnego.
9
Na podstawie art. 1 i 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001,
nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
10
Na podstawie art. 40, ibidem.
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3. Pośrednie instrumenty stosowane na poziomie lokalnym
w pobudzaniu rozwoju gospodarki
Poziom lokalny został zaopatrzony w zestaw instrumentów, które są stosowane w zależności od potrzeb. Na etapie kryzysu społeczno-gospodarczego
gmina wykorzystuje mienie do realizacji idei wychodzenia z kryzysu bądź
łagodzenia jego skutków. Budynki gminne i urządzenia mogą służyć także
lokalnym przedsiębiorcom (przynajmniej czasowo) w celu prowadzenia działalności gospodarczej, np. w zamian za preferencyjny czynsz.
Istotnym instrumentem stosowanym w pobudzaniu wzrostu gospodarki
staje się długookresowe programowanie. Zaangażowanie władz lokalnych
we wdrażanie – w dobie kryzysu – planu rozwoju lokalnego, lokalnej strategii rozwoju bądź strategii innowacji istotnie wpływa na rynek gminy oraz
jego postrzeganie przez potencjalnych inwestorów. Gwarancja ciągłości
polityki społeczno-gospodarczej władz gminnych stanowi bazę dla inwestycji. Aktualizacja programów rozwojowych ma na celu urealnienie procesu gospodarczego oraz dobór nowych kierunków rozwoju, aby zmniejszyć
negatywne skutki kryzysu. W programach rozwojowych gmin kładziony
jest nacisk na stworzenie podstaw do aktywnego rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości, szczególnie w działach priorytetowych dla przestrzeni
lokalnej. Oddziaływanie na wzrost jakości i efektywności małych i średnich przedsiębiorstw to instrument często wykorzystywany przez władze
gminne. Przekazywane wsparcie przybiera różne formy, np. przygotowania infrastruktury technicznej, wydzierżawienia powierzchni na preferencyjnych warunkach, tworzenia parków technologicznych, specjalnych przestrzeni, w których dla działających firm zastosowane zostaną ulgi, doradztwo w zakresie pozyskania środków Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstwa. Mała i średnia przedsiębiorczość w dużej mierze tworzy PKB
w gminie, wobec czego istotne jest utrzymanie bądź rozwój tego sektora
w czasie kryzysu społeczno-gospodarczego. Unia Europejska przyjęła pakiet
pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, tzw. Small Business Act,
zapewniający wsparcie finansowe i ułatwienia m.in. w dostępie do kapitału, efektywniejszej administracji publicznej obsługującej MSP, w eliminacji opóźnień w płatnościach, likwidacji wymogu sporządzania rocznych
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sprawozdań finansowych przez mikroprzedsiębiorstwa, w dostępie do zamówień publicznych, wprowadzeniu obowiązku regulowania należności przez
władze w ciągu jednego miesiąca, w udzielaniu gwarancji państwa na pozyskiwanie kredytów przez przedsiębiorstwa11. Zaproponowano również wprowadzenie nowego rodzaju przedsiębiorstwa, tzw. Europejskiej Spółki Prywatnej, której otwarcie będzie związane z mniejszymi kosztami. Komisja
Europejska określiła, że powinna to być spółka z o.o., minimalnie jednoosobowa, o wymaganym kapitale co najmniej 1 euro, z siedzibą w dowolnym kraju UE. Spółka ta ma być na tyle elastyczna, że przedsiębiorca będzie
zmieniał miarę swoich potrzeb.
Samodzielne realizowanie polityki rozwoju gospodarczego w sytuacji
kryzysu społeczno-gospodarczego nie zawsze jest łatwe, z tego powodu mogą
być tworzone związki i zawierane porozumienia międzygminne. Rady gmin
wchodzących w skład związku podejmują decyzję o jego utworzeniu. Prawa
i obowiązki gmin – uczestników związku – są zależne od zakresu zadań przekazanych związkowi, który wspólnie wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, gdyż zyskuje on osobowość
prawną – następuje to z chwilą wpisania do rejestru związków, prowadzonego przez właściwego ministra do spraw administracji publicznej12. Związek
międzygminny wskazuje zgromadzenie związku, które jest organem kontrolnym i stanowiącym, wykonuje kompetencje rady gminy, tworzone jest z wójtów gmin związku. Związek posiada również zarząd, który sprawuje funkcje
organu wykonawczego. Inną formą zrzeszania się jednostek terytorialnych
są stowarzyszenia gmin, powoływane w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów. Gminy mogą tworzyć stowarzyszenia z innymi gminami, z powiatami bądź województwami. Zakładanie stowarzyszeń, jako jeden z instrumentów, przyczynia się do wspólnego opracowania ścieżki wychodzenia z kryzysu społeczno-gospodarczego oraz pozwala
na wymianę doświadczeń.

11
Szerzej: Najpierw myśl na małą skalę. Program Small Business Act dla Europy. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów, „Monitor Europejski” [COM (2008) 394 wersja ostateczna],
Bruksela, 25 czerwca 2008 r., s. 26–29.
12
Na podstawie art. 64–66 cyt. Ustawy o samorządzie gminnym.
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4. Finansowe instrumenty wychodzenia
z kryzysu społeczno-gospodarczego
Gmina współuczestniczy w pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez organizowanie szkoleń aktywizujących pracowników i przedsiębiorców, w tym celu wykorzystywane mogą być obiekty gminne. Budżet
gminy w okresie kryzysu powinien być konstruowany tak, aby pobudzał lub
przyciągał inwestycje. Propozycje niezbędnych zmian w budżecie gminy
zgłasza wójt, on również dysponuje rezerwami budżetu gminy. Konstruowany budżet na rok następujący po zaistnieniu przesłanek wskazujących
na głębokie spowolnienie gospodarki lokalnej powinien uwzględniać te
informacje. W planie należy przewidzieć możliwość zmniejszenia dochodów i odpowiednie dopasowanie wydatków, przy założeniu niezachwiania
procesu inwestycyjnego bądź nawet jego wzmocnienia. Jawność gospodarki
budżetowej wymaga informowania społeczeństwa lokalnego o założeniach
projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i sposobach wykorzystania dochodów13. Projekt budżetu gminy, tak samo jak analiza sprawozdania z wykonania poprzedniego budżetu oraz udzielenie bądź nieudzielenie
absolutorium z realizacji budżetu, należy do kompetencji rady gminy. Praktycznym wykonaniem planu budżetowego zajmuje się wójt. Plan budżetowy
ma za zadanie uwzględniać realizację programów gospodarczych uchwalonych przez radę gminy. Utrzymanie realizacji programów gospodarczych
staje się priorytetem w tej sytuacji. Na etapie kryzysu społeczno-gospodarczego gminy odczuwają spadek dochodów budżetu, co wynika ze zmniejszenia zarówno dochodów własnych gmin, jak również niższych kwot pozyskiwanych z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina otrzymuje 6,71% kwoty podatku dochodowego od osób prawnych, zapłaconego przez podatników posiadających siedzibę na obszarze
gminy) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (udział we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku
zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34% pomniejszone o korektę
wskaźnika na podst. art. 89 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach

13

Na podstawie art. 61 cyt. Ustawy o samorządzie gminnym.
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jednostek samorządu terytorialnego)14. Pobudzanie procesu inwestycyjnego,
inicjowanego przez gminę w wyniku regulowania budżetu, bądź bodźcowe
działanie na sektor przedsiębiorstw ogranicza lub niweluje skutki kryzysu,
co w realny sposób wpływa na stabilizację sytuacji na rynku lokalnym.
W przypadku istotnego uszczuplenia dochodów gminy oraz jej niekorzystnej
sytuacji finansowej w poprzednich latach, gmina może skorzystać z pożyczki
z budżetu państwa, przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego
(jst) w ramach postępowania ostrożnościowego lub naprawczego15. Pożyczka
ta ma na celu wprowadzenie gminy w stan dążenia do równowagi budżetowej poprzez aktywne postępowanie, jednakże kryzys może ograniczyć
dostępność do pożyczki podmiotowi będącemu uprzednio w złej sytuacji.
Planowany proces inwestycyjny w gminie powinien być podtrzymany
szczególnie w okresie kryzysu, a braki środków finansowych należy uzupełnić. Środki można pozyskać m.in. poprzez emisję papierów wartościowych, o czym decyduje wójt w ramach upoważnień nadanych mu przez radę
gminy. Decyzję o uchwaleniu emisji obligacji, zasadach ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta podejmuje rada gminy. Ten model postępowania
sprawdza się w dłuższych ramach czasowych (czas niezbędny do przeprowadzenia emisji publicznych papierów wartościowych). W długim okresie rozłożona zostaje spłata zobowiązania publicznego, możliwe jest również czasowe odroczenie spłaty, co prowadzi do regulowania zobowiązań poza okresem głębokiej dekoniunktury. Środki zgromadzone w drodze powiększania
długu publicznego gminy przeznacza się na proces inwestycyjny w działach:
– tworzących warunki dla potencjalnych inwestorów wewnętrznych
i zewnętrznych,
– uruchamiających dodatkowe miejsca pracy w gminie (bezpośrednio bądź
pośrednio) lub wspierających utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy,
– wspomagających odnowę mienia komunalnego,
– będących podstawą dla innych branż.

14
Na podstawie art. 3–4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2008, nr 88, poz. 539, z późn. zm.
15
Szerzej: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie pożyczek
z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań
ostrożnościowych lub naprawczych, DzU 2006, nr 61, poz. 433.
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Emisja obligacji na poziomie lokalnym, z przeznaczeniem zakumulowanych w ten sposób środków na proces inwestycyjny w krótkim okresie, nie
wpływa w wystarczający sposób na kreowanie efektu mnożnikowego w przyciąganiu inwestorów; może jednak poprzez tworzenie miejsc pracy na rynku
lokalnym, podstaw infrastrukturalnych oraz pobudzanie lokalnego popytu
wybić rynek z fazy głębokiego spowolnienia gospodarki. W długim okresie poprawę sytuacji powinni zagwarantować inwestorzy. Trudności z zadłużaniem się gminy w tej formie mogą wynikać z jej złej kondycji finansowej
(zbyt wysoki poziom zadłużenia) bądź z braku zainteresowania lub możliwości zakupu obligacji komunalnych16.
Innym sposobem na pozyskanie środków finansowych na pobudzanie
procesu inwestycyjnego w celu wychodzenia z kryzysu społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym staje się zaciąganie długoterminowych pożyczek
i kredytów. Uchwałę w tej sprawie podejmuje rada gminy. Rada gminy w drodze uchwały decyduje o maksymalnej wysokości kredytów i pożyczek krótkoterminowych, zaciąganych przez wójta w roku budżetowym17. Kredytowanie inwestycji nie wpływa tak dobrze na kształtowanie więzi społeczeństwa
z gminą, jak emisja obligacji skierowanych do społeczeństwa. Jednakże proces kredytowy jest często łatwiejszy od emisji obligacji.
Zakończenie
Kryzys społeczno-gospodarczy w długim okresie często skutkuje spowolnieniem rozwoju, co negatywnie wpływa szczególnie na jednostki terytorialne, które już wcześniej miały problemy z utrzymaniem tempa wzrostu.
W gospodarce globalnej kraje funkcjonują na zasadzie wzajemnych relacji,
z tego powodu kryzys w jednej części świata dotyka również pozostałych. Najbardziej obciążone skutkami kryzysu stają się najmniejsze jednostki – poziom
lokalny. Władze tych podmiotów muszą rozwiązywać problemy gospodarcze
i społeczne. Efektywna walka z kryzysem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym powinna prowadzić do zaangażowania się wszystkich liderów
16
Szerzej: G. Kozuń-Cieślak, Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 55–102.
17
Na podstawie art. 18 cyt. Ustawy o samorządzie gminnym.
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lokalnych oraz opracowania wspólnej ścieżki wychodzenia z kryzysu. Wdrażany program na poziomie lokalnym obejmuje sferę gospodarczą, sferę społeczną, wspólne rozwiązywanie problemów między jednostkami ponadgminnymi, zachowanie ładu przestrzennego oraz wartości przyrody w długim okresie. Działania przedstawione w programie wymagają nakładów inwestycyjnych. Do obowiązującego budżetu zostają wprowadzone korekty, związane
z uwzględnieniem wydatków na działania antykryzysowe, które powinny być
także planowane w kolejnych latach budżetowych.
Środki na uaktywnienie gospodarki gminy mogą pochodzić również
z pomocy UE. Pozyskiwanie środków UE na rozwój gminy przebiega dwutorowo: z jednej strony władze lokalne skupiają się na pozyskaniu środków
do lepszego funkcjonowania gmin, z drugiej strony wspomagane są podmioty
lokalne w ubieganiu się o pomoc UE. Gmina zabiega o środki na podniesienie jakości funkcjonowania administracji samorządowej, np. kursy językowe, komputerowe, obsługi klienta, doradztwa w zakresie pozyskiwania
środków UE. Z wykorzystaniem środków UE realizowane są również projekty modernizacji zaplecza gminy, infrastruktury oraz bazy majątkowej, które
służą pobudzaniu rozwoju lokalnego – efekty tego działania są istotne na etapie wczesnego wychodzenia z kryzysu, gdyż zapewniają nową, lepszą jakościowo podstawę rozwojową. Pomoc podmiotom lokalnym w pozyskiwaniu
wsparcia UE odnosi się do tworzenia punktów konsultacyjnych, w których
doradca zapozna podmiot z ofertą środków UE dostosowaną do jego specyfiki, udzieli mu pomocy w skonstruowaniu projektu, wskaże źródła pozyskiwania środków finansowych na pokrycie inwestycji, zaznaczy trudności, z jakimi
można się spotkać w trakcie realizacji projektu, szczególnie te uaktywnione
w dobie kryzysu społeczno-gospodarczego. Gmina zajmuje się rozpropagowywaniem wiedzy o pozyskiwaniu wsparcia UE, np. przez broszury, gazety
lokalne, tablice informacyjne, strony w Internecie. Dla ułatwienia organizowane są tzw. giełdy projektów, na których podmioty dzielą się doświadczeniami w pozyskiwaniu zasobów UE. Kryzys społeczno-gospodarczy jest przesłanką do intensyfikacji tego typu działań ze strony władz gminy.
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BACK IN GROWTH FROM SOCIAL-ECONOMIC CRISIS
ON LOCAL LEVEL (FINANCIAL ASPECTS)

Summary
Social – economic crisis means that development of country economies slows
down. On the local, the most low level, there are especially perceptible consequences
of the crisis. On the local level, there should be undertaken anti-crisis operations.
The important element of fighting with the crisis is commit local leaders. The action is to make current improvement process and programming of future periods in
local economy. The main goal of local authorities activity is softening of social and
economic consequences of the crisis. The authorities choose resources and tools for
using during short and long term period in crisis time. Applied in local area methods
of the economy stabilization can’t be contradictory with chosen regulation paths in
regional, country and international area.
Translated by Dorota Rynio

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 620

EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 61

2010

MAŁGORZATA SAAR
Uniwersytet Szczeciński

BARIERY W ROZWOJU LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wstęp
Ogromną rolę w rozwoju regionu stanowią przedsiębiorczość lokalna
i regionalna. Rozwój gospodarczy regionów jest ściśle związany z rozwojem
przedsiębiorstw działających na ich terenie i w dużej mierze jest uzależniony
od skuteczności oddziaływania jednostek samorządu terytorialnego (jst).
Niniejszy artykuł identyfikuje podstawowe bariery w rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości. W ostatniej części artykułu autorka wskazuje obszary działań, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć występowanie tych negatywnych czynników oraz pozytywnie wpłynąć na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Jednocześnie mogą one stanowić podstawę do przeprowadzenia pogłębionych studiów, które doprowadzą do skutecznego usuwania barier.
Rolą samorządów jest kreowanie i pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, a rozwój każdego regionu zależy w dużej mierze od ich aktywnego
wsparcia. Jst powinny wspomagać rozwój lokalnej przedsiębiorczości, m.in.:
poprzez działania upowszechniające i ułatwiające przedsiębiorcom dostęp
do informacji gospodarczej i doradztwa, zwiększenie dostępności do krajowych i regionalnych funduszów wsparcia, budowę lokalnych i regionalnych
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instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw, ale również poprzez wspomaganie działań proinnowacyjnych, aktywizację rynku pracy oraz promocję
gospodarki regionu. Rozwój przedsiębiorczości w regionie determinują przepisy i procedury obowiązujące na terytorium całego kraju oraz prawo lokalne
i relacje pomiędzy sektorem przedsiębiorców, samorządami oraz instytucjami
otoczenia biznesu. Zależności między tymi czynnikami mogą pobudzić przedsiębiorczość do rozwoju lub wręcz przeciwnie – doprowadzić do jej stagnacji.
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości jest hamowany przez bariery występujące w otoczeniu gospodarczym. Tylko właściwe rozpoznanie utrudnień
spowalniających inicjatywy gospodarcze może doprowadzić do ich likwidacji, a przez to przyczynić się do lokalnego rozwoju gospodarczego.
Region północno-zachodniej Polski posiada duży potencjał gospodarczy.
Największymi atutami regionu są gospodarka morska i turystyka. Od polityki
państwa i polityki samorządów lokalnych w dużej mierze zależy, czy region
ten w najbliższych latach rozwinie się, czy pozostanie województwem peryferyjnym, o najwyższej stopie bezrobocia.
1. Identyfikacja barier rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
W celu zidentyfikowania barier w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości autorka przeprowadziła badania ankietowe wśród jst funkcjonujących
na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ankiety zostały rozesłane
do 114 gmin, dzięki pomocy i współpracy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie. Zwrócono 56 ankiet, czyli prawie 50%. Badania zostały przeprowadzone w ciągu 3 miesięcy, począwszy od lipca 2009 r., a skończywszy we wrześniu 2009 r.
Gminy, jako jst, mają statutowe zadanie wspierać lokalną przedsiębiorczość. Samorządy lokalne posiadają uprawnienia decyzyjne w zakresie kształtowania lokalnej polityki i to do nich należy stwarzanie pozytywnego klimatu
do rozwoju przedsiębiorczości. Jst stymulują rozwój lokalny, określają normy
działania i procedury, poprzez podejmowanie uchwał i rozporządzeń. Są odpowiedzialne za infrastrukturę otoczenia biznesu, zarówno szeroko pojętą infrastrukturę techniczną, jak i społeczną. Mają moc wydawania decyzji, które
są kluczowe dla przedsiębiorców, a także lobbowania u władz wyższego
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szczebla o szeroko pojęte wsparcie, m.in. poprzez uczestnictwo w lokalnych
programach operacyjnych. Jst mogą być również partnerami w projektach
europejskich o dofinansowanie konkretnych programów, które promują przedsiębiorczość i prowadzą do rozwoju regionalnego.
Przedsiębiorczość jest hamowana poprzez liczne bariery występujące
w lokalnych środowiskach gospodarczych oraz w otoczeniu makroekonomicznym. Utrudniają one przedsiębiorcom działalność i rozwój. Często identyfikacja tych barier jest bardzo trudna, ponieważ samorządy terytorialne, przedsiębiorcy oraz instytucje wspierające działalność gospodarczą posiadają inne cele
do zrealizowania. Dlatego też problemy, które przeszkadzają jednej z grup,
bywają niezrozumiałe dla pozostałych. Nasilenie rozkładu poszczególnych
barier w procentowym udziale respondentów przedstawia tabela 1.
Tabela 1
Bariery rozwoju przedsiębiorczości w gminie
wyszczególnienie

brak
średnia barier
34,0
52,0
14,0

duża

Brak planów zagospodarowania przestrzennego
Brak źródeł finansowania na wspomaganie działalności
przedsiębiorstwa
Brak jasno zdefiniowanych zachęt dla potencjalnych inwestorów

51,5
25,0

44,0

31,0

Brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców

32,4

48,6

19,0

Brak doświadczonej kadry
Zły stan środowiska naturalnego/brak inicjatyw przedsięwzięć
ekologicznych
Zbyt mało wydawanych pozwoleń na budowę

17,4

39,0

43,6

0,0

26,0

74,0

13,6

20,5

65,9

Inne

39,0

9,5

3,7

Źródło: opracowanie własne.

Największą barierą, która ogranicza rozwój przedsiębiorczości na terytoriach gminnych, jest, według respondentów, brak wystarczających źródeł
finansowania na prowadzenie działalności gospodarczej. Finanse, a właściwie brak wystarczających środków finansowych, są problemem występującym
od zawsze. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.
sytuacja ta uległa zdecydowanej poprawie. Dostępnych jest wiele programów,
z których mogą korzystać przedsiębiorcy na rozwój swojej działalności, a także
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instytucje samorządowe oraz wspierające działalność biznesową, które powodują, że problem ten ma dużo mniejszy wymiar niż jeszcze kilka lat temu. Przykładem mogą być fundusze poręczeń kredytowych. Dzięki dużemu dofinansowaniu ze środków unijnych mogą one poręczać kilkakrotnie więcej pożyczek,
niż miało to miejsce przed 2004 r. Dzięki temu możliwość finansowania działalności przedsiębiorstw poprzez pożyczki bankowe jest dużo większa. Tylko
cztery gminy udzieliły odpowiedzi, że brak źródeł finansowana na wspomaganie przedsiębiorczości nie stanowi bariery w rozwoju przedsiębiorczości.
Innym przykładem są możliwości bezpośredniego dofinansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstwa ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wydatków kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania może w niektórych przypadkach sięgnąć nawet 60% poniesionych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. Na największe dofinansowanie mogą liczyć
zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, którym w normalnych warunkach
rynkowych pieniądze na działalność bieżącą lub inwestycyjną jest najtrudniej
zdobyć. Samorządy lokalne wciąż postrzegają brak źródeł finansowania jako
największą barierę rozwoju przedsiębiorczości, jednak środki finansowe na ten
cel powinny być traktowane nie jako bezpośrednie dofinansowanie działalności firm, ale wspomaganie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które
pobudzą działania przedsiębiorcze.
Wiele gmin, bo aż 86%, zauważa, że barierą rozwoju przedsiębiorczości
jest brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Pomimo że przez
większość z nich bariera ta została oceniona jako średnia, to jednak niewątpliwie jest to jedna z kwestii, która będąc w gestii gmin – powinna ulec zmianie.
Bardzo istotną barierą jest fakt, że społeczeństwo nie jest zainteresowane zakładaniem firm i rozwojem własnej przedsiębiorczości. Województwo
zachodniopomorskie jest liderem, jeśli chodzi o liczbę przedsiębiorstw w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To świadectwo przedsiębiorczości nie przekłada się jednak na opinie samorządów o lokalnych społecznościach. Może
to wynikać z faktu, że zakładanie przedsiębiorstw bywa wymuszone przez pracodawców, którym bardziej opłaca się zatrudnienie pracownika prowadzącego
własną działalność gospodarczą niż na zasadach prawa pracy. Jest to związane przede wszystkim ze zbyt wysokimi kosztami zatrudnienia pracowników.
Brak rzeczywistego ducha przedsiębiorczości mieszkańców województwa
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zachodniopomorskiego może wynikać z pobudek historycznych. Na terenie
Polski północno-zachodniej, przed zmianą systemu politycznego, która nastąpiła w 1989 r., istniało wiele państwowych gospodarstw rolnych, które nie
angażowały charakteru przedsiębiorczości, wręcz przeciwnie, kształtowały
postawę bierności i bezradności. Pomimo że minęły dwie dekady od zakończenia epoki komunizmu w Polsce, świadomość ludzi, szczególnie tych, którzy już wtedy byli w wieku produkcyjnym, się nie zmieniła. Duch przedsiębiorczości najbardziej podatny grunt znajduje wśród ludzi młodych. Migracje
do aglomeracji miejskich oraz spadek liczby urodzeń również nie sprzyja zjawisku rozwoju przedsiębiorczości w gminach. Tylko 19% ankietowanych jst
nie uważa, że ich społeczność lokalna nie przejawia zainteresowania do prowadzenia działalności biznesowej.
Prawie połowa ankietowanych zauważa, że barierą rozwoju przedsiębiorczości jest brak jasno zdefiniowanych zachęt dla potencjalnych inwestorów. Istnieją gminy, które nie są zainteresowane dużymi inwestycjami,
np. ze względu na swój turystyczny charakter. Te, dla których inwestycje
zewnętrzne są warunkiem rozwoju, a przede wszystkim możliwością zapewnienia miejsc pracy, jeśli nie są w stanie same przedstawiać oferty inwestycyjnej swojego regionu, powinny ściśle współpracować z instytucjami, których celem jest promocja gospodarki i inwestycji. Przykładem takiej instytucji może być działające w każdym województwie Centrum Obsługi Inwestora,
które jako regionalny partner Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wspiera działania prowadzące do powstania jak największej liczby
bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie całego województwa.
Więcej niż połowa respondentów zauważa brak doświadczonej kadry.
Jednak w dużej mierze znaczenie tego problemu postrzegane jest jako średnie.
Pomimo dużej ilości wyższych uczelni w regionie, zauważalny jest odpływ
ludzi posiadających dobre wykształcenie i będących specjalistami w danej
dziedzinie do innych miast, nie tylko Polski, ale i całej Europy, ze względu
na lepsze warunki życia, pracy, a przede wszystkim płacy. Stosunkowo niewiele gmin wyraża opinię, że barierą rozwoju przedsiębiorczości jest zły stan
środowiska naturalnego (26% respondentów) oraz zbyt mała liczba wydawanych pozwoleń na budowę (34% respondentów). Jednocześnie większość
gmin w ogóle nie uważa, że problem czystego środowiska naturalnego mógłby
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stanowić przeszkodę w rozwoju przedsiębiorczości na ich terytorium. Jako
dodatkowe bariery zostały wymienione: brak dostatecznie rozwiniętej infrastruktury drogowej oraz sezonowość popytu na usługi z zakresu turystyki.
Ta druga bariera dotyczy gmin nadmorskich, których rozwój lokalny i przedsiębiorczość wiążą się z sezonem turystycznym. Wiele gmin, inwestujących
głównie w branżę turystyczną, coraz bardziej dostosowuje swoją ofertę do każdej pory roku poprzez budowę całorocznych ośrodków SPA, a także organizowanie konferencji i spotkań biznesowych, zwłaszcza w okresie zimowym,
aby w ten sposób zniwelować różnice frekwencji turystów. Rozkład znaczenia
barier dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości przedstawia rysunek 1.
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Wykres 1. Wielkość barier rozwoju przedsiębiorczości w gminach
Źródło: opracowanie własne.

XXI wiek to rozwój działań innowacyjnych dla gospodarki. Coraz większa uwaga koncentrowana jest na sektorze badań i rozwoju, a tylko gospodarka oparta na wiedzy ma szansę wygrać globalną konkurencję gospodarczą.
Dużego znaczenia nabierają Internet, nowoczesne rozwiązania i nauka. Coraz
więcej samorządów lokalnych dostrzega konieczność promowania działań
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innowacyjnych, jednak wciąż brak innowacyjności można uznać za barierę
w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Gminy starają się wspierać działania innowacyjne, m.in. poprzez tworzenie parków technologicznych, finansowe i formalne wsparcie innowacyjnych rozwiązań i wynalazków, stypendia naukowe dla uzdolnionej młodzieży i młodych naukowców. W połowie
ankietowanych gmin działają punkty konsultacyjne i informacyjne w zakresie pomocy w realizacji projektów innowacyjnych oraz możliwości wsparcia
finansowego dla tych działań. W dużych miastach, takich jak Stargard Szczeciński, Szczecin czy Koszalin, tworzone są parki technologiczne, które stymulują kreowanie innowacyjnych projektów, m.in. poprzez dostępne zaplecze
technologiczne, ale przede wszystkich poprzez wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie pomysłodawców i organizatorów takich inkubatorów.
Tabela 2
Kreowanie polityki innowacyjnej w województwie zachodniopomorskim
W jaki sposób gmina kreuje politykę innowacyjną w regionie?
Nakłady finansowe na badania i rozwój

1

Tworzenie parków technologicznych

3

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

23

Punkty konsultacyjne i informacyjne

20

System wyróżniania podmiotów gospodarczych
wdrażających innowacje i tworzących nowe miejsca pracy

14

Inne

3

Nie kreuje ani nie wspiera polityki innowacyjnej w regionie

15

Źródło: opracowanie własne.

Polska jest krajem plasującym się na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nakłady finansowe na badania i rozwój.
Dzięki dostępnym środkom unijnym sytuacja ta w znacznej mierze poprawiła
się w ostatnich latach, jednak wciąż są one niewystarczające. Nakłady inwestycyjne na naukę i rozwój techniki powinny stanowić istotną część wydatków budżetowych jst. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że coraz
więcej władz samorządów lokalnych dostrzega wagę nowych rozwiązań
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technologicznych i stosuje różne metody nagród i wyróżnień dla firm wdrażających innowacje i tworzących nowe miejsca pracy. Taki pozytywny stosunek do nagradzania aktywnych i kreatywnych posiada aż co trzecia gmina.
Niestety, aż w 30% gmin działania mające na celu kreowanie polityki
innowacyjnej w regionie są obce. Piętnaście gmin województwa zachodniopomorskiego nie kreuje ani nie wspiera polityki innowacyjnej w regionie.
Należy szukać przyczyn takiej postawy, a jeśli wynika ona z nieświadomości – promować innowacyjność. Promocja innowacyjności powinna leżeć
w gestii zarządu województwa.

41,5% gmin dostrzega
problem braku wymiany informacji
58,5% gmin nie dostrzega
problemu braku wymiany informacji

Wykres 2. Opinia gmin na temat problemu wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami terytorialnymi i instytucjami otoczenia biznesu
Źródło: opracowanie własne.

Osobna część badania dotyczyła problemu wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu oraz innymi samorządami terytorialnymi. Prawie połowa respondentów, bo aż 41,5%, udzieliła
na to pytanie negatywnej odpowiedzi, co oznacza, że nie zauważają oni problemu braku wymiany informacji pomiędzy tymi podmiotami. Może to świadczyć o tym, że:
1) Wymiana informacji pomiędzy powyższymi grupami jest wystarczająco dobra i nie wymaga zmian. Problem wymiany informacji nie
występuje. Taka sytuacja jest najlepsza z możliwych.
2) Problem braku wymiany informacji pomiędzy wymienionymi grupami
nie jest dostrzegany przez samorządy lokalne. Taka sytuacja jest najgorszym scenariuszem.
W opinii gmin problem wymiany informacji najbardziej dotyka przedsiębiorców, którym trudno jest otrzymać informację i pomoc zarówno
ze strony instytucji otoczenia biznesu, jak i od samych samorządów. Wielu
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respondentów uważa, że nie posiada wystarczającej wiedzy na temat produktów i usług dostarczanych przez instytucje wspierające działalność biznesową
oraz przez lokalne przedsiębiorstwa. Jednocześnie bardzo niewiele samorządów terytorialnych odczuwa potrzebę bliższych kontaktów z przedsiębiorcami. Może to oznaczać, że kontakty te są wystarczająco dobre, albo że gminy
nie odczuwają potrzeby budowania takich relacji. Lepsza wymiana informacji
skutkuje głębszym poznaniem rynku i wzajemnych potrzeb, a przez to szybszym i bardziej adekwatnym dostosowywaniem się wszystkich stron do zmieniającej się sytuacji rynkowej.
Tabela 3
Identyfikacja problemów dotyczących wymiany informacji pomiędzy
przedsiębiorstwami, samorządami terytorialnymi i instytucjami otoczenia biznesu
Problem braku wymiany informacji pomiędzy
przedsiębiorcami, samorządami i instytucjami otoczenia biznesu
Zapotrzebowanie samorządów na produkty/
usługi

instytucji otoczenia biznesu

16

przedsiębiorców

12

Zapotrzebowanie samorządów na kontakty z przedsiębiorcami

7

Zapotrzebowanie przedsiębiorców na informację/ instytucji otoczenia biznesu
pomoc ze strony
samorządu

17

18

Źródło: opracowanie własne.

2. Formy pozyskiwania informacji przez jst na temat występujących
barier w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
We współczesnej gospodarce samorządy muszą szybko reagować
na zmieniające się potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. Najpierw jednak należy te zmiany dobrze zidentyfikować. W tym celu samorządy powinny
podejmować konkretne działania poznawcze, żeby nie okazało się, że instrumenty stosowane dotychczas są przestarzałe, niepotrzebne i nie zaspokajają
potrzeb społeczności lokalnej. Na podstawie przeprowadzonych badań można
zauważyć, że większość samorządów terytorialnych prowadzi działania służące zdiagnozowaniu potrzeb lokalnych przedsiębiorców. Co prawda tylko
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13 ze wszystkich badanych 56 gmin odpowiedziało, że nie prowadzi żadnych
działań w tym celu. Stanowi to ponad 23% badanych. Taki wynik jest jednak
za wysoki, aby efektywnie prowadzić działania zmierzające do zrównoważonego wzrostu gospodarczego całego województwa.
Najczęściej diagnoza potrzeb przedsiębiorców odbywa się na podstawie
bezpośrednich spotkań, np. dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w gminach.
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Wykres 3. Działania podejmowane przez gminy w celu zdiagnozowania potrzeb
lokalnych przedsiębiorców
Źródło: opracowanie własne.

Podczas takiego spotkania przedsiębiorcy bądź osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą mają najlepszą szansę przedstawić swoje
potrzeby i oczekiwania wobec urzędów. Tę formę diagnozy stosuje więcej
niż połowa badanych gmin. Podobnie dużą atrakcyjnością cieszy się coraz
bardziej popularna forma konsultacji społecznych. Dialog ze społeczeństwem
stosowany jest nie tylko w celu badania klimatu przedsiębiorczości, lecz także
w każdej innej dziedzinie: społecznej, kulturalnej czy edukacyjnej. Okresowe
ankietowanie stosowane jest zaledwie w około 15% badanych gmin. Należy
jednak pamiętać, że wiele samorządów lokalnych stosuje kilka metod jednocześnie, aby diagnoza była pełniejsza i trafiła do szerszej rzeszy badanych.
Niektóre gminy wymieniły dodatkowe formy identyfikacji potrzeb lokalnych
przedsiębiorców. W dużych miastach, takich jak Szczecin czy Koszalin, powoływana jest rada gospodarcza jako ciało opiniodawczo-doradcze prezydenta.
Składa się ona z ekspertów w dziedzinie gospodarki, którzy dobrze znają
nastroje społeczne i gospodarcze mieszkańców miasta, a dzięki swojej wiedzy
i doświadczeniu pomagają rozwiązywać bieżące problemy. W innych gminach,
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jak np. w Złocieńcu, podczas imprez targowych organizowane są konferencje
dla przedsiębiorców, podczas których ich uczestnicy mogą przedstawić swoje
oczekiwania i zamiary wobec władz samorządowych.
Brak wystarczającego przepływu informacji jest niewątpliwie jedną
z największych barier ograniczających rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Przełamanie tej bariery wymaga nowej organizacji komunikacji pomiędzy
jst, przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu, a także zbudowania nowych relacji między tymi podmiotami.
Podsumowanie
Opisane bariery o różnym stopniu nasilenia wstrzymują rozwój przedsiębiorczości, a przez to negatywnie wpływają na całą gospodarkę regionu.
Na podstawie powyższych rozważań można wskazać następujące obszary
ewentualnych działań, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć występowanie tych barier i wpłynąć na podniesienie skuteczności oddziaływania jst
na rozwój lokalnej przedsiębiorczości:
1) Stworzenie nowego modelu relacji między podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój lokalnej przedsiębiorczości jest kluczowym obszarem wpływającym na gospodarkę danego terytorium. Relacje między
tymi podmiotami powinny być budowane na zasadach partnerskich,
poprzez pryzmat postrzegania sukcesu jako korzyści dla wszystkich
zaangażowanych stron.
2) Współczesne przedsiębiorstwa, działające w otoczeniu bardzo silnej
konkurencji, muszą walczyć o swoją pozycję na rynku poprzez stosowanie rozwiązań z zakresu zaawansowanych technologii. Innowacyjność wspierana przez jst daje szansę na nową jakość w oddziaływaniu na lokalną przedsiębiorczość. Uświadomienie jst, że tylko gospodarka oparta na wiedzy ma szansę stać się źródłem nowych wartości
ekonomicznych i społecznych, może doprowadzić do bardziej intensywnego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
3) Zlikwidowanie nieodpowiedniego systemu przepływu informacji
wyeliminuje większość istniejących problemów w zakresie rozwoju
regionalnego.
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4) Działania podejmowane przez jst zawsze powinny mieć na celu dobro
publiczne. Jst same w sobie, a także dostarczane przez nie usługi
są dobrem publicznym. Pracownicy administracji samorządowej winni
mieć świadomość swojej pracy jako służby lokalnemu środowisku,
i tak też powinni być postrzegani przez społeczność lokalną.
Jst powinny koordynować współpracę między najważniejszymi podmiotami odpowiadającymi za rozwój lokalnej przedsiębiorczości w regionie i eliminować powstające bariery hamujące rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
ponieważ tylko takie działanie ma szansę doprowadzić gospodarkę lokalną
do rozkwitu.

BARRIERS IN DEVELOPMENT
OF LOCAL ENTREPRENEURSHIP BASED
ON THE RESEARCH AMONG THE LOCAL GOVERNMENT’S UNITS

Summary
Local and regional entrepreneurship are the most important factors of the regional development. Local Government’s Units are obligated to support the local
entrepreneurship and eliminate difficulties that moderate the economical development.
According to a research among the Local Government’s Units there is not enough effective support of innovative activities. There is also not effective flow of information
between the institutions responsible for economical development. Another identified
barriers are: not enough financial support to the companies, lack of clear incentives
for the potential investors and incomplete local physical land management plan.
Translated by Małgorzata Saar
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA W GMINACH
– ASPEKTY FINANSOWE I ORGANIZACYJNE

Wstęp
Mieszkalnictwo to dziedzina dotycząca żywotnych interesów mieszkańców gmin, szczególnie newralgiczna pod względem społecznym. Nierozerwalnie łączy się z rozwojem lokalnym nie tylko powiązaniami finansowymi, lecz
także politycznymi i ekonomicznymi.
Niniejsza praca stanowi zarys problemów polityki mieszkaniowej, współczesnego zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz, na podstawie studiów literaturowych, nakreśla wpływ polityki czynszowej na rozwój lokalny.
1. Rola gmin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa
Model samorządu terytorialnego w Polsce został opracowany na podstawie europejskich standardów, czyli Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Zasada samorządności została uznana w konstytucji1. Zgodnie z art. 166
ust.1 Konstytucji RP – zadania publiczne, które służą zaspokajaniu potrzeb
E. Olejniczak-Szałowska, Formy demokracji bezpośredniej w polskim modelu samorządu
terytorialnego (zagadnienia wybrane), w: S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s. 119.
1
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wspólnoty samorządowej, są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego (jst) i są określone mianem zadań własnych. W przypadku gmin
są to wszelkie sprawy o charakterze lokalnym, zwłaszcza: z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gminnego budownictwa mieszkaniowego i inne2.
Interwencja państwa, w tym pomoc dla najbiedniejszych, rozpoczęła się
pod koniec XIX wieku i narastała przez wiek XX. Pomoc społeczna państwa
i samorządu w zakresie mieszkalnictwa nie może być powszechna ani łatwa
do uzyskania, gdyż powoduje ogromne obciążenia dla budżetów publicznych.
Na całym świecie ludzie biedni borykają się z problemami sfery mieszkaniowej. Dlatego gminna, lokalna polityka mieszkaniowa powinna zmierzać
do wyrównywania szans, podejmując próby zapewnienia określonej grupie
społeczeństwa dostępu do mieszkań o odpowiedniej wielkości i określonym
standardzie3.
Gmina jest organem władzy publicznej i musi spełniać określone funkcje.
Jest odrębną, samodzielną i niezależną jednostką samorządową. Często powierza jednemu podmiotowi – monopoliście – prowadzenie działalności (między
innymi w sferze mieszkalnictwa). Jest to przejaw szeroko pojętego interwencjonizmu publicznego (samorządowego)4, a mieszkanie jest jednym z podstawowych dóbr społecznych. Jest dobrem trwałego użytku, które każdy człowiek
może wynająć lub kupić. Jest również traktowane jako świadczenie społeczne
państwa czy gminy na rzecz jednostki. Należy rozstrzygnąć, które grupy ludności same zaspokoją swoje potrzeby mieszkaniowe, a które będą mogły skorzystać z pomocy społecznej w tym zakresie. Gminy powinny tak organizować gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, aby zapewnić
mieszkania różnym – pod względem siły nabywczej – grupom społeczeństwa,
gdyż zawsze będzie istniała określona liczba ludzi niezdolnych do pozyskania mieszkań we własnym zakresie w ramach swoich środków finansowych5.
2
A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007, s. 38–39.
3
M. Majchrzak, Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, w: A. Zalewski (red.),
Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007,
s. 211–214.
4
M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju
gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 49–51.
5
M. Majchrzak, op.cit., s. 216–217.
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Głównymi celami polityki mieszkaniowej gmin powinny być:
zapewnienie społeczeństwu dobrych mieszkań,
dopasowywanie struktury wielkości mieszkań do typów demograficznych gospodarstw domowych,
– rozwiązywanie trudnych problemów socjalno-mieszkaniowych,
– monitorowanie i kontrola jednostek zarządzających w imieniu gminy
zasobem mieszkaniowym6.
Ogólne cele polityki mieszkaniowej w gminach to często: poprawa
warunków mieszkaniowych lokalnej społeczności, posiadanie wpływu na rozwój budownictwa, zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz
poprawa jakości usług, wprowadzanie standardów rynkowych, jak również
transparentne reguły polityki7. Gmina może:
– budować mieszkania komunalne z przeznaczeniem na wynajem lub
sprzedaż,
– uczestniczyć w różnych formach budownictwa społecznego,
– uzbrajać grunty pod budownictwo,
– prowadzić politykę zamiany mieszkań w obrębie własności komunalnej,
– i inne8.
Mieszkalnictwo to dziedzina szczególnie newralgiczna pod względem
społecznym, ważna zarówno dla państwa, jak i dla samorządów lokalnych.
Brak mieszkania prowadzi do bezdomności, do degradacji społecznych, jest
przyczyną popadania pewnych grup społecznych w nałogi, takie jak alkoholizm. Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
(DzU 2005, nr 31, poz. 266 z późn. zm) „gmina na zasadach i w przypadkach
określonych w ustawie zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także
zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach”. Lokale te stanowią majątek gminy i tworzą jej zasób mieszkaniowy.
Gminy mają obowiązek uchwalania wieloletnich programów gospodarowa–
–

6
J. Zapart, O właściwe miejsce mieszkalnictwa w strategiach rozwoju gmin, w: S. Dolata
(red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s. 530–534.
7
M. Majchrzak, op.cit., s. 217.
8
J. Zapart, op.cit., s. 534–537.
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nia mieszkaniowym zasobem gminy. Program ten musi być spójny z wieloletnim planem inwestycyjnym i budżetem miasta9.
W celu poprawy wykorzystywania i racjonalizacji gospodarowania
mieszkaniowym zasobem, gminy wprowadzają różnego rodzaju działania,
mające na celu usprawnienie wszystkich czynności podejmowanych w tym
newralgicznym obszarze polityki lokalnej. Wyróżnić tu można między innymi:
pełną inwentaryzację zasobu mieszkaniowego, usprawnienie mechanizmów
ułatwiających zamianę mieszkań między lokatorami ze względu na zaległości
czynszowe, łączenie lokali podzielonych, sprzedaż lokali w budynkach, gdzie
większość udziałów posiadają właściciele, oraz wspieranie budownictwa10.
Rola gmin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa
w Polsce jest ogromna. Bez pomocy samorządu lokalnego część współczesnego społeczeństwa nie jest w stanie poradzić sobie z problemami mieszkaniowymi. Niezbędny jest tu interwencjonizm publiczny.
Odpowiednia organizacja usług komunalnych w gminach jest jednym
z czynników, które w dużej mierze decydują o skuteczności i efektywności
zaspokajania potrzeb swoich mieszkańców. Dlatego gminy muszą prowadzić
świadomą politykę mieszkaniową, gdyż mieszkanie jest dobrem pierwszej
potrzeby, publicznym dobrem społecznym, jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka.
2. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez zakłady
budżetowe
Jst mogą powierzyć wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, a również jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (zakłady budżetowe),
w drodze umowy, na zasadach ogólnych, na podstawie przepisów dotyczących zamówień publicznych11.

9
Uchwała NR XLIX/401/2009 Rady Miasta X z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem miasta X na lata 2009–2013.
10
Ibidem.
11
A. Szewczuk, Teoria i pragmatyka usług komunalnych, w: S. Flejterski, A. Panasiuk,
J. Perenc, G. Rosa (red.), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa 2005, s. 479.
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Zakład budżetowy to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje zadania oraz pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Zakład budżetowy jest powiązany z jednostką macierzystą metodą netto, co oznacza, że w przypadku wykazania
straty jest ona pokrywana ze środków finansowych jednostki nadrzędnej. Natomiast gdy zakład budżetowy wykazuje zysk, w całości jest on odprowadzany
do budżetu12.
Zakład budżetowy nie ma osobowości prawnej ani nie prowadzi własnej polityki cenowej. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, a gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z ustawą o finansach
publicznych13. Raczej administruje niż zarządza zasobem mieszkaniowym
gmin, gdyż: „zarządzanie to zespół działań, które podejmuje samorząd lokalny
w celu poprawy życia społeczności lokalnej”. Głównym zadaniem zarządzania jest zapewnienie skutecznej realizacji wyznaczonych celów każdej jednostki, przy uwzględnieniu zasad racjonalnego gospodarowania. Zarządzania nie należy więc mylić z administrowaniem, jakie często obserwowane jest
w zakładach budżetowych14.
W gospodarce komunalnej wciąż dominują niewłaściwe modele świadczenia usług. Brak jest w sektorze mieszkalnictwa komunalnego wyraźnej woli
poddania się presji konkurencji. Lokalnym zasobem mieszkaniowym zarządzają spółki prawa handlowego oraz komunalne zakłady budżetowe, w udziale
po około 50%. Obserwuje się malejącą ilość zakładów budżetowych na rzecz
form rynkowych, w jakich funkcjonują spółki prawa handlowego15.
Na podstawie danych Ministerstwa Skarbu Państwa na koniec 2007 r.,
stwierdzić należy, że w Polsce16:
– w roku 2007 w porównaniu z rokiem 2003 wzrosła liczba zakładów
budżetowych z 1042 do 1157, tj. o 115 zakładów,
M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy, PWN, Warszawa 2006, s. 21.
13
M. Dylewski, B. Filipiak, Podmioty upoważnione do świadczenia usług publicznych,
w: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), op.cit., s. 463.
14
M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym,
w: A. Zalewski (red.), op.cit., s. 76–78.
15
A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, op.cit., s. 150–151.
16
Ministerstwo Skarbu Państwa, Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia
komunalnego (wg stanu na koniec 2007 r.), Warszawa, luty 2009, s. 15.
12
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–

liczba gminnych zakładów budżetowych wzrosła z 1032 do 1134, tj. o 102
zakłady,
– w tym liczba komunalnych zakładów gospodarki mieszkaniowej zmniejszyła się z 274 do 232, tj. o 42 zakłady.
Formy organizacyjno-prawne komunalnej gospodarki mieszkaniowej
w Polsce na koniec roku 2007 przedstawiały się następująco17:
– 32 jednostki budżetowe,
– 234 zakłady budżetowe,
– 273 jednoosobowe spółki z o.o.,
– 1 jednoosobowa spółka akcyjna.
Forma zakładu budżetowego utrzymuje się w Polsce od lat 90. Dla załóg
pracowniczych wydaje się najbezpieczniejsza, jest też bardzo wygodna dla
władzy, która ma pełną kontrolę nad zakładem budżetowym i gospodarką
mieszkaniową w gminach. W literaturze przedmiotu, w przeprowadzanych
badaniach gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez
zakłady gospodarki komunalnej jest wciąż krytykowane. Jednak nie ma jednoznacznych dowodów, że spółki czy TBS-y działają lepiej, efektywniej18.
Być może wynika to z faktu, że nie ma dostatecznej ilości badań przeprowadzanych w omawianym sektorze.
Zakłady gospodarki mieszkaniowej w imieniu gminy zajmują się:
– utrzymywaniem komunalnych lokali mieszkalnych (remonty, naprawy
i przeglądy),
– utrzymywaniem lokali użytkowych,
– przydziałem mieszkań i lokali,
– prowadzeniem gospodarki czynszowo-finansowej najemców,
– współuczestniczeniem w działalności wspólnot mieszkaniowych.
Zakłady gospodarki mieszkaniowej, ze względu na swoją formę organizacyjną, brak osobowości prawnej i rozliczanie się z budżetem za pomocą
metody netto, nie są zainteresowane obniżaniem kosztów działalności, podnoszeniem jakości wykonywanych usług czy dbaniem o większą efektywność19.
Ibidem, s. 34.
M. Majchrzak, op.cit., s. 228–229.
19
T. Bagiński, Firma komunalna jako podmiot podległy gminie, w: J. Majewski (red.), Program Prywatyzacji Podmiotów Komunalnych, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk–Gdynia 2004,
s. 353–356.
17
18

Gospodarka mieszkaniowa w gminach – aspekty finansowe i organizacyjne

417

Niewątpliwie niezbędne jest urynkowienie komunalnej gospodarki
mieszkaniowej prowadzonej w formie komunalnych zakładów budżetowych.
Rezultatem będzie z pewnością wzrost efektywności, jakości świadczonych
usług, zmiana podejścia do klienta. Można oczekiwać obniżki kosztów, a tym
samym pewnej obniżki cen za usługi. Jednak występuje wiele problemów
towarzyszących urynkowieniu, takich jak opór pracowników (restrukturyzacja zatrudnienia), naruszenie interesów decydentów (obsadzenie stanowisk
„kolesiami”)20.
Dziś wciąż się słyszy, że komunalne zakłady gospodarki mieszkaniowej to instytucje archaiczne, nieefektywne, przestarzałe, a poczucie
własności (wykup lokali od gminy przez najemców) i urynkowienie tej
sfery (przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego)
może wiele zmienić. Budynki wcześniej nieotynkowane, nieocieplane,
brzydkie, po prostu zapuszczone przez administrację, nieremontowane,
zaczynają przechodzić metamorfozy. Są zadbane, zabezpieczane i jest
wokół nich zagospodarowywany teren. Zmienia się również mentalność
ludzi, którzy nawzajem się pilnują i wspólnie dbają o budynek, w którym mieszkają21.
Zarówno w opracowaniach teoretycznych, w dostępnej literaturze,
jak i w przeprowadzanych badaniach, studiach analitycznych czy kontrolach Najwyższej Izby Kontroli, zarządzanie przez zakłady budżetowe zasobem mieszkaniowym gmin jest oceniane negatywnie. Monitorowanie i kontrolowanie, nowe metody i narzędzia racjonalizacji, głos społeczeństwa,
to zadania, jakie stoją przed jednostkami zarządzającymi zasobem mieszkaniowym.
Należy jak najszybciej w sferze tej wprowadzić nowe zarządzanie
publiczne, dostosowane do warunków rynkowych, podwyższać jakość usług,
docenić pracowników, menadżerów, postawić na efektywność dla dobra gmin,
a przede wszystkim ich mieszkańców.

J. Majewski, Społeczne aspekty restrukturyzacji i przekształceń zakładów budżetowych,
w: J. Majewski (red.), op.cit., s. 409.
21
Z. Marecki, Poczucie własności zmieniło wszystko, „Wspólnota Mieszkaniowa” 2009,
nr 6, s. 28–29.
20
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3. Wpływ polityki czynszowej gmin na rozwój lokalny
Samorząd terytorialny jako „gospodarz na swoim terenie” jest odpowiedzialny za realizację strategii rozwojowych w gminie22. To od zaangażowania,
wiedzy i umiejętności kadr profesjonalnych i społecznych działaczy samorządowych zależy pomyślność naszych „Małych Ojczyzn”23.
Rozwój lokalny to proces oczekiwanych i pożądanych zmian zachodzącym w lokalnym układzie społeczno-terytorialnym, wyróżniającym się pewnymi cechami terytorialnymi, gospodarczymi i kulturowymi, a także lokalną
preferencją potrzeb i pewną hierarchią wartości. Do rozwoju lokalnego
w głównej mierze przyczyniają się władze samorządowe, stosując na swoim
terenie instrumenty interwencjonizmu publicznego, w tym również politykę
czynszową jako część strategii ujętej w wieloletnich planach rozwoju i gospodarowania24.
Ceną za usługę mieszkaniową jest czynsz. Czynsz to świadczenie pieniężne uiszczane przez najemcę wynajmującemu w zamian za oddanie lokalu
mieszkalnego w użytkowanie25. Wpływy z czynszów są jednym z głównych
źródeł finansowania kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy.
Zgodnie z art. 21. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
to rada gminy uchwala26:
– wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
– zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy,
– zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
A. Szewczuk, Dług lokalny szansą na realizację strategii rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 457.
23
W. Kosiedowski, Wstęp. Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego, w: W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 9.
24
M. Kogut-Jaworska, op.cit., s. 25–26, 37.
25
www.stat.gov.pl z dnia 01.04.2010.
26
T. Fijałkowski, Gospodarka nieruchomościami, własność lokali, ochrona praw lokatorów. Akty prawne, komentarz, orzecznictwo, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2005, s. 270–271.
22
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Prawidłowo prowadzona polityka czynszowa gmin odgrywa ważną rolę
w stymulowaniu rozwoju lokalnego. Wysokość środków finansowych przeznaczana na rozwój, inwestycje, innowacje na danym obszarze jest uzależniona
m.in. od wysokości ustalonych stawek czynszu dla lokali zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych.
To stan posiadania środków finansowych wskazuje zakres działań
i aktywność jednostek sektora publicznego i finansów publicznych oraz charakter jego zadań. Ograniczenia, jakim są niedobory środków finansowych,
determinują poziom rozwoju gmin, a także wpływają na jakość życia i zadowolenie obywateli27.
To, czy dana gmina się rozwija, czy nie, zależy od tego ile pieniędzy
może na ten rozwój przeznaczyć. Jeżeli polityka mieszkaniowa opiera się
głównie na aspektach społecznych, politycznych, a nie ekonomicznych, wówczas gmina musi dotować jednostkę administrującą komunalnym zasobem
mieszkaniowym. Dotacja taka mogłaby być wykorzystana na inne cele, strategiczne zadania, które przynoszą korzyść całemu społeczeństwu28.
Brakuje dostatecznych badań, które jednoznacznie dają odpowiedź na pytanie, jaki bezpośredni wpływ na lokalny rozwój ma polityka czynszowa. W teorii,
wpływy z czynszów powinny wystarczać na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. W Polsce, niestety, tak nie jest. Przez ostatnie lata (około 60 lat) czynsze
były zaniżane. W skali roku nie mogą przekraczać 3% wartości kosztów odtworzeniowych. Obecnie w większości gmin oscylują pomiędzy 0,8–1,3%29.
Polityka mieszkaniowa w gminach to temat bardzo delikatny, gdyż dotyczy zaspokajania podstawowych potrzeb społeczeństwa. Mieszkanie to dobro
pierwszej potrzeby, niezbędne do normalnego funkcjonowania każdej jednostki,
rodziny. Polityka czynszowa powinna być zmieniona. Gminy nie mogą sobie
pozwolić na coraz większe dotowanie komunalnych zakładów budżetowych, gdyż
to ogranicza rozwój lokalny i działa na niekorzyść całej społeczności lokalnej.
Coraz częściej jednym z rozwiązań poprawiających sytuację w obszarze
polityki czynszowej (mieszkalnictwa komunalnego, finansowania, dotowania)
27
A. Szewczuk, M. Zioło, Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 359.
28
Opracowanie własne na podstawie M. Majchrzak, op.cit., s. 211–278.
29
M. Majchrzak, op.cit., s. 270.
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jest urynkowienie komunalnej gospodarki w gminach. Podmiot działający
w warunkach rynkowych, na przykład spółka prawa handlowego (zamiast sięgać do budżetu gminy, tak jak zakład budżetowy), ma dodatkowe możliwości pozyskiwania środków finansowych bezpośrednio z rynku (kredyty bankowe, środki finansowe z Unii Europejskiej).
W tej sytuacji gmina przestaje dotować nieefektywny zakład budżetowy,
a pieniądze przeznacza na rozwój lokalny, na modernizację infrastruktury
technicznej, rewitalizację zabytków czy remont dróg. Szukając najlepszych
rozwiązań, włodarze gmin muszą zachować szczególną ostrożność, wybierać
należy najlepsze warianty zarówno dla poszczególnych jednostek, całego społeczeństwa, jak i samej gminy.
Zarówno polityka czynszowa, jako część strategii gmin, jak i samo społeczeństwo, decyzje, reguły, czynniki i bariery zawsze będą kształtowały rozwój lokalny.
Lokalni decydenci muszą tak kształtować politykę mieszkaniową na swoim
obszarze, aby nie ograniczała ona rozwoju lokalnego, a wręcz aby stała się stymulatorem, czynnikiem pobudzającym rozwój lokalny na danym terenie.
Podsumowanie
Gospodarka mieszkaniowa wraz z polityką czynszową to jedna z najważniejszych dziedzin składająca się na funkcjonowanie wspólnoty samorządowej. Skuteczność podejmowanych przez decydentów działań, a także skala
i tempo rozwoju lokalnego jednostki samorządowej wiążą się nie tylko z zasobami finansowymi, lecz także ze skutecznym zarządzaniem, gospodarowaniem. Gospodarka mieszkaniowa jest jednym z zadań własnych każdej gminy,
a do podejmowania wszelkich działań w tym obszarze powołane są komunalne
zakłady gospodarki mieszkaniowej lub spółki prawa handlowego.
Aby gminy mogły stymulować rozwój lokalny, muszą posiadać odpowiednie środki finansowe. Urynkowienie komunalnej gospodarki mieszkaniowej mogłoby spowodować ograniczenie wydatków gmin w wyniku zaprzestania dotowania nierentownych instytucji, do jakich zaliczyć można zakłady
budżetowe. Wolne środki finansowe mogłyby zostać przeznaczane na rozwój infrastruktury, remonty, budowy, co z pewnością przyciągnie inwestorów,
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stworzy nowe miejsca pracy, spowoduje rozwój przedsiębiorczości i wzrost
konkurencyjności danej gminy. Rozwój lokalny wpłynie na lepsze funkcjonowanie komunalnej gospodarki mieszkaniowej w gminach, tak jak dobrze
zaplanowana polityka mieszkaniowo-czynszowa może korzystnie wpływać
na rozwój lokalny.
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Bagiński T., Firma komunalna jako podmiot podległy gminie, w: J. Majewski (red.),
Program Prywatyzacji Podmiotów Komunalnych, Wydawnictwo Gdańskie,
Gdańsk–Gdynia 2004.
Dylewski M., Filipiak B., Podmioty upoważnione do świadczenia usług publicznych,
w: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Współczesna ekonomika
usług, PWN, Warszawa 2005.
Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe.
Narzędzia. Decyzje. Procesy, PWN, Warszawa 2006.
Fijałkowski T., Gospodarka nieruchomościami, własność lokali, ochrona praw lokatorów. Akty prawne, komentarz, orzecznictwo, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz–Warszawa 2005.
Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008.
Kosiedowski W., Wstęp. Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego
i lokalnego, w: W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń
2005.
Majchrzak M., Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, w: A. Zalewski
(red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym,
SGH, Warszawa 2007.
Majewski J., Społeczne aspekty restrukturyzacji i przekształceń zakładów budżetowych, w: J. Majewski (red.), Program Prywatyzacji Podmiotów Komunalnych,
Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk–Gdynia 2004.
Marecki Z., Poczucie własności zmieniło wszystko, „Wspólnota Mieszkaniowa”
2009, nr 6.
Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN,
Warszawa 2007.
Olejniczak-Szałowska E., Formy demokracji bezpośredniej w polskim modelu samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane), w: S. Dolata (red.), Prawne
i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.

422

Beata Sadowska

Szewczuk A., Dług lokalny szansą na realizację strategii rozwojowych jednostek
samorządu terytorialnego, w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2009.
Szewczuk A., Teoria i pragmatyka usług komunalnych, w: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc,G. Rosa (red.), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa
2005.
Uchwała nr XLIX/401/2009 Rady Miasta X z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania zasobem miasta X na lata 2009–2013.
www.stat.gov.pl z dnia 1 kwietnia 2010.
Zapart J., O właściwe miejsce mieszkalnictwa w strategiach rozwoju gmin,
w: S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu
terytorialnego, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym,
w: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie
terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.

KOMMUNALE WOHNUNGSWIRTSCHAFT –
FINANZIELLE UND ORGANISATORISCHE ASPEKTE

Zusammenfassung
Die Wohnung ist eine gute Grundversorgung. Kommunale Wohnbau ist ein wichtiges Element der Sozialpolitik. Diese Gemeinschaft muss von Sozialwohnungen in
ihrem Bereich. Mangel an Wohnraum für jedes Individuum, jede Familie ist eine
Tragödie. Es führt zu sozialer Ausgrenzung. Öffentliche Gelder sollten zusätzliche
Maßnahmen, die Haushalte sind. Wohnungsnot ist immer noch ein wichtiger Bestandteil eines jeden Landes.
Übersetzt von Beata Sadowska
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KLASYFIKACJA POLSKICH WSCHODNICH I ZACHODNICH
OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH NA SZCZEBLU NUTS 3
WEDŁUG POZIOMU ROZWOJU

1. Istota rozwoju regionalnego
Decentralizacja to proces przekazywania zadań i odpowiedzialności
za ich wykonanie na niższy w strukturze terytorialnej kraju szczebel, cechujący się względną samodzielnością. Jednym z zadań wykonywanych przez
organy samorządu terytorialnego w Polsce oraz podległą im administrację
są działania prowadzone na rzecz rozwoju regionalnego.
Debata o rozwoju regionalnym, sposobach identyfikacji, metodach
pomiaru, celach, czynnikach rozwojowych czy samym zakresie tego pojęcia
toczy się w Europie od wielu lat. W Polsce dyskusja nabiera nowego znaczenia co parę lat, głównie z powodu zmian zachodzących w sferze ustrojowej, administracyjnej i geopolitycznej. Momentem przełomowym była nie
tylko zmiana ustroju, lecz także II etap reformy samorządowej wprowadzający w Polsce regionalną władzę samorządową, przystąpienie do Unii Europejskiej oraz wiążąca się z tym faktem koncepcja i kształt unijnej polityki
regionalnej.
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Region i rozwój regionalny definiowane są w wielu pozycjach bibliograficznych1. W podejściu ogólnym i nieco uproszczonym rozwój regionalny
to poprawa stanu ilościowego i jakościowego określonego terytorium. Inaczej – to proces pozytywnych zmian o charakterze ilościowym i jakościowym. Szczegółowo – to proces, w trakcie którego obserwuje się trwały wzrost
potencjału gospodarczego, systematyczną poprawę konkurencyjności oraz
poziomu życia mieszkańców2. Obejmuje procesy wywołane czynnikami, które
wpływają na charakter, kierunek oraz szybkość zmian społeczno-gospodarczych, a także zmiany wywołane prorozwojowymi czynnikami prowadzącymi do realizacji zadań składających się na politykę regionalną3. Z definicji
tej wynika nie tylko powiązanie rozwoju regionalnego ze zmianami zachodzącymi na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej określonego obszaru, lecz
także z polityką regionalną, której realizacja wiąże się z występowaniem nierówności w poziomie rozwoju. Jej zadaniem jest aktywizacja celów rozwoju
regionalnego4. Wspomniane nierówności wpływają na ostateczną postać polityki regionalnej oraz rodzaj instrumentów, przy pomocy których będzie realizowana. Ich wybór poprzedzony powinien być analizą, jakie obszary, według
przyjętych kryteriów, mogą stać się beneficjentami oferowanej pomocy. Jedną
z przesłanek wyboru regionów kwalifikujących się do uzyskania wsparcia
w ramach polityki regionalnej jest ocena poziomu rozwoju, który oceniany
może być w perspektywie wieloletniej poprzez analizę zmian wskaźników
rozwojowych, lub też w konkretnym momencie czasowym poprzez ocenę
relatywnego znaczenia obszaru w układzie międzyregionalnym5. Znalezienie
przyczyn powstawania dysproporcji w rozwoju otwiera perspektywy do szukania możliwości ich łagodzenia, likwidacji lub ograniczania barier rozwojowych, co wpływa na poprawę pozycji konkurencyjnej.
1
Por. np. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój
regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008; J. Chądzyński, A. Nowakowska,
Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007;
P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
2
J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region…, op.cit., s. 43.
3
P. Churski, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 34.
4
Ibidem, s. 34–35.
5
Drugi z wymienionych sposobów wykorzystany został w niniejszej pracy.
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2. Podregiony wybrane do analizy
Do badań przedstawionych w niniejszym artykule wybrano 7 podregionów graniczących z Republiką Federalną Niemiec oraz Ukrainą. Cztery z nich
leżą na ścianie zachodniej, trzy na wschodniej. Nie uwzględniono dwóch – starogardzkiego i bialskiego. Pierwszy ma granicę, która jednocześnie stanowi
granicę państwa, ale jest na tyle krótka, że należy założyć, iż nie ma charakteru przygranicznego. W przypadku drugiego taka sytuacja nie występuje, niemniej niewielka część linii granicznej przypada na Ukrainę i dlatego też podregion ten w dalszych badaniach również został pominięty. Pozostałe obszary
z punktu widzenia podziału terytorialnego należą do 5 polskich województw:
zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Także miasto Szczecin, stanowiące od 2008 r. odrębną jednostkę
na poziomie NUTS 3, nie zostało wzięte pod uwagę. Choć kojarzone z położeniem w północno-zachodniej części Polski z punktu widzenia administracyjnego nie graniczy z Niemcami. Oznacza to, że w dalszych badaniach uwzględniono podregion szczeciński (bez miasta Szczecin), gorzowski, zielonogórski,
jeleniogórski, chełmsko-zamojski, przemyski oraz krośnieński.
3. Przyjęta metoda badawcza
Badając problematykę rozwoju regionalnego, zaobserwować można
nie tylko różnorodność definicji, lecz także metod służących określeniu
jego poziomu. Do oceny brane są pod uwagę różne mierniki. Ich kombinacja w pewnym stopniu zależy od tego, na jakim poziomie mierzony jest rozwój. Jak dotąd nie sformułowano specjalnych wytycznych mających zastosowanie głównie lub wyłącznie na poziomie NUTS 3. Zgodnie z systematyką unijną oraz krajową zaliczany jest do szczebla regionalnego, nie lokalnego, stąd do oceny poziomu rozwoju podregionów, a następnie klasyfikacji,
wybrano kryteria stosowane w odniesieniu do regionów. Użyte mierniki przyjęły następującą postać6:
6
Opracowanie własne na podstawie J. Piecuch, Czy decentralizacja władzy przyspiesza tempo rozwoju regionalnego? Doświadczenia hiszpańskich wspólnot autonomicznych,
w: M. Dylewski (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, nr 501, s. 158–159.
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x1 – % osób z wykształceniem wyższym (2002),
x2 – % osób w wieku produkcyjnym w populacji podregionu,
x3 – PKB na mieszkańca w tys. zł (2007),
x4 – PKB na pracującego w tys. zł (2007),
x5 – średni przyrost (%) PKB w latach 2003–2007,
x6 – udział zatrudnionych w sektorze przemysłowym,
x7 – udział zatrudnionych w usługach rynkowych,
x8 – udział zatrudnionych w rolnictwie,
x9 – % osób z wykształceniem podstawowym lub bez wykształcenia (2002),
x10 – stopa bezrobocia,
x11 – % długotrwale bezrobotnych wśród bezrobotnych,
x12 – % bezrobotnej młodzieży (w wieku 18–24) wśród bezrobotnych,
x13 – liczba ludności na łóżko w szpitalach ogólnych.
W stosunku do pierwotnego zestawu zmiennych diagnostycznych pominięto niektóre wskaźniki mało różnicujące podregiony w polskich realiach, jak
np. liczba kilometrów autostrad. Niektóre informacje były dostępne dopiero
na poziomie NUTS 2, np. wydatki na badania i rozwój, stąd nie można było
ich uwzględnić. W zaprezentowanym zestawie zmienne 1–7 są stymulantami,
a 8–13 destymulantami. Domyślnie założono, że przyjęte wartości pochodzą z 2008 r. W sytuacji gdy brak jest danych z tego okresu, gdyż np. zbierane są raz na 10 lat w trakcie spisu powszechnego, zaznaczono rok, z którego pochodzą.
Po zebraniu informacji, w celu uzyskania wartości dających możliwość
przeprowadzenia analizy porównawczej, wykonano normalizację metodą
unitaryzacji wartości cech statystycznych uwzględnionych w badaniu7. Procedura normalizacji tak przekształca dane, że można obliczyć miarę syntetyczną poziomu rozwoju, która jest średnią arytmetyczną wszystkich zmiennych przyjmujących, w tym przypadku wartości z przedziału od 0 do 1. Przeprowadza się ją osobno dla każdej cechy, w nieco odmienny sposób dla stymulant i destymulant, zgodnie z poniższymi wzorami:
7
R. Klóska, Wyniki badań poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa zachodniopomorskiego, w: B. Filipiak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty
wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, t. I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007, nr 471, s. 167.
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max x − x
max x − min x ,

gdzie:
z – zmienna znormalizowana,
s, d – stymulanta, destymulanta,
x – wartość analizowanej cechy dla badanego podregionu,
max x, min x – największe i najmniejsze wartości zmiennej x.
W zależności od wielkości miary syntetycznej podregiony przydzielono
do jednej z 4 grup. Wartościami granicznymi decydującymi o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy były poziomy: 0,25; 0,5 oraz 0,75. Wnioskowanie
przeprowadzono na podstawie danych cząstkowych oraz ostatecznej wartości wskaźnika miary syntetycznej.
4. Otrzymane wyniki oraz ich dyskusja
Adekwatnie do wymienionych wcześniej zmiennych, zebrano dane dla
każdego podregionu i przedstawiono je w tabeli 1. Analizując je, zauważyć można dość dużą zbieżność niektórych z nich oraz spore zróżnicowanie
w innych przypadkach. Do grupy pierwszej zaliczyć można mierniki informujące o poziomie wykształcenia mieszkańców. Dotyczy to zarówno osób dobrze
(x1), jak i słabo (x9) wykształconych. Relacje te, choć dość zbliżone w przekroju terytorialnym, nie są zadowalające. Średnio co 16. osoba na analizowanych obszarach ma wykształcenie wyższe, podczas gdy 30% osób posiada
wykształcenie podstawowe lub nie posiada żadnego. Ze względu na proces
upowszechniania wiedzy i dużą liczbę osób zdobywających wykształcenie
w ostatnich latach założyć można, że dane te, pochodzące z 2002 r., uległy
poprawie, choć trudno wyrokować, jak zmieniły się w poszczególnych podregionach. Stosunkowo niewielkie różnice w otrzymanych wynikach zaobserwowano także analizując wyniki analizy udziału bezrobotnych poniżej 25.
roku życia. W przekroju terytorialnym dane są dosyć zbliżone, choć nieco
wyższe na terenach wschodnich, i wahają się w granicach 20%. Dużo większe zróżnicowanie na niekorzyść tych samych obszarów występuje, gdyby
bezrobotnych zanalizować ze względu na czas pozostawania bez pracy. Brak
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zajęcia w dłuższej perspektywie rodzi nie tylko problemy ekonomiczne, lecz
także społeczne. Informuje też o liczbie dostępnych miejsc pracy oraz niedostosowaniu profilu wykształcenia ludności do zapotrzebowania zgłaszanego
przez pracodawców. Wartością graniczną przyjętą w niniejszym opracowaniu
było 12 miesięcy. Około 2/5 bezrobotnych (39–45%) na wschodnich obszarach ma taki status, podczas gdy na zachodnich mniej, około 25–35%.

Tabela 1

5,7
62,3
18,4
62,3
8,1
14,4
13,8
53,4
34,3
12,4
39,4
24,1
210,0

5,8
62,8
17,7
69,2
6,8
18,8
19,0
39,4
30,2
16,0
45,2
21,8
237,0

krośnieński

5,5
65,7
24,0
111,8
6,8
37,8
25,9
12,2
27,7
13,9
25,8
17,4
181,0

przemyski

6,5
65,7
27,4
119,7
9,9
35,1
30,1
10,6
26,0
13,8
27,3
19,7
262,0

chełmsko-zamojski

gorzowski
6,3
66,1
27,2
110,9
8,6
38,6
27,2
11,4
27,3
10,4
25,9
20,9
187,0

jeleniogórski

6,2
66,9
27,0
144,8
7,3
37,5
23,1
14,9
29,8
15,4
34,5
19,3
451,0

zielonogórski

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13

szczeciński

podregion

Wielkość danych do oceny poziomu rozwoju podregionów

6,1
63,4
19,0
75,6
7,5
33,0
20,5
23,8
29,3
14,4
40,4
21,5
215,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.
gov.pl, 17 marca 2010 r.

Dosyć ciekawych informacji dostarcza analiza wskaźników x3 i x4. Obydwa odnoszą się do Produktu Krajowego Brutto, z tym że jeden w przeliczeniu na mieszkańca, a drugi – na pracującego. O ile wielkość pierwszego waha
się w granicach 17,7–27,4 tys. zł per capita, o tyle rozbieżności w przypadku
drugiego są ponad dwukrotne, wartości skrajne wynoszą 62,3–144,8 tys. zł
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na osobę pracującą. Te niskie zaobserwować można we wschodnich podregionach Polski, a wysokie – w zachodnich. Struktura gospodarki charakterystyczna dla zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych uwidocznia
się także przy analizie trzech kolejnych mierników oznaczonych w tabeli 1
jako x6, x7, x8. W regionach zachodnich dominuje zatrudnienie w sektorze
przemysłowym, w dalszej kolejności w usługach rynkowych, podczas gdy
w rolnictwie zatrudnionych jest 10–15% ludności. Odmienna kolejność występuje na obszarach leżących we wschodniej części kraju, aczkolwiek zaznaczyć należy, że podregion krośnieński ma raczej strukturę pośrednią między
dwoma opisanymi powyżej przypadkami.
5. Normalizacja zebranych danych
Zgodnie z przyjętą procedurą badawczą, dane przedstawione w tabeli
1 znormalizowano. Wyniki po normalizacji zawarto w tabeli 2. Na podstawie przedstawionych wcześniej wzorów zauważyć można, że w odniesieniu
do danej zmiennej wielkości najmniejsze i największe przyjmują wartość 1
lub 0 (w zależności od tego, czy analizowana jest stymulanta czy destymulanta), pozostałe zaś – wielkości pośrednie. Normalizacja odnosi się do porównań między konkretnymi jednostkami i uśrednione wyniki końcowe przedstawione w ostatnim wierszu tabeli 2 byłyby inne, gdyby wziąć pod uwagę
region, dla którego analizowane cechy są niższe bądź wyższe od wartości
skrajnych. Mniejsze zmiany zaobserwować można np. w sytuacji analizy
mediany do oceny stopnia rozwoju regionu.
Wysokie poziomy podanych wcześniej wskaźników, zbliżających się
do wartości 1, zaobserwować można w dwóch podregionach należących
do województwa lubuskiego, tzn. gorzowskim i zielonogórskim. Tylko w pojedynczych sytuacjach, jak np. stopa bezrobocia czy udział młodych bezrobotnych w ogóle bezrobotnych, znormalizowane wartości były mniejsze niż
0,5. Należy dodać, że na terenie ww. podregionów położone są dwa miasta
liczące około 120 tys. mieszkańców, pełniące ważne funkcje administracyjne:
Gorzów Wielkopolski jest stolicą województwa, a Zielona Góra siedzibą sejmiku, co niewątpliwie wpływa na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej
regionów, która zauważalna jest po normalizacji danych.

Alicja Sekuła

430

Tabela 2

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
średnia

0,70
1,00
0,96
1,00
0,16
0,95
0,57
0,90
0,54
0,11
0,55
0,72
0,00
0,63

0,80
0,83
0,98
0,59
0,58
1,00
0,82
0,98
0,84
1,00
0,99
0,48
0,98
0,84

1,00
0,74
1,00
0,70
1,00
0,86
1,00
1,00
1,00
0,39
0,92
0,66
0,70
0,84

0,00
0,74
0,65
0,60
0,00
0,97
0,74
0,96
0,80
0,38
1,00
1,00
1,00
0,68

0,20
0,00
0,07
0,00
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,64
0,30
0,00
0,89
0,19

krośnieński

przemyski

chełmsko-zamojski

jeleniogórski

zielonogórski

gorzowski

szczeciński

podregion

Wartości znormalizowane mierników użytych do oceny rozwoju podregionów

0,30
0,11
0,00
0,08
0,00
0,18
0,32
0,33
0,49
0,00
0,00
0,34
0,79
0,23

0,60
0,24
0,13
0,16
0,23
0,77
0,41
0,69
0,60
0,29
0,25
0,39
0,87
0,43

Źródło: opracowanie własne.

Bardziej zróżnicowane poziomy wskaźników zauważa się w dwóch kolejnych podregionach – szczecińskim i jeleniogórskim. Niektóre dane są tu najlepsze spośród wszystkich analizowanych podregionów, jak np. PKB przypadające na osobę pracującą, udział bezrobotnej młodzieży lub długotrwale
bezrobotnych, inne zaś najgorsze. Można stwierdzić, iż w grupie tej znalazły się podregiony mające niewątpliwe atuty, ale i też słabe strony, objawiające się niskimi niektórymi wskaźnikami, jak np. stosunkowo niski poziom
wykształcenia czy średnioroczny przyrost PKB w przypadku podregionu jeleniogórskiego. Niższe wartości, zarówno cząstkowe, jak i średnie, zaobserwować można w podregionie krośnieńskim, który w żadnej z 13 zmiennych nie
osiągnął wartości najwyższej, ale też i najniższej. Najniższa wartość pojawia
się natomiast dość często w podregionach chełmsko-zamojskim i przemyskim,
w których łącznie aż 11 na 13 zmiennych ma wartość 0.
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Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zgodnie
z przyjętymi kryteriami do podregionów najlepiej rozwiniętych, dla których
średnia wartość znormalizowana jest większa niż 0,75, zaliczymy gorzowski
i zielonogórski. Podregiony szczeciński i jeleniogórski cechują się dobrym
poziomem rozwoju, gdyż wartość średnia zawiera się w przedziale od 0,5
do 0,75. W trzeciej grupie znalazł się podregion krośnieński, a chełmsko-zamojski i przemyski w ostatniej. Pierwsze cztery podregiony leżą przy granicy
zachodniej Polski, trzy następne – przy wschodniej. Wchodzą w skład województwa podkarpackiego i lubelskiego, które są jednymi z uboższych w Polsce oraz w Unii Europejskiej. W obydwu wielkość PKB w 2007 r. nie przekroczyła 21 tys. zł na osobę i była blisko 2,5-krotnie niższa niż w najbogatszym
polskim województwie – mazowieckim, ale także blisko 7 tys. per capita niższa niż w lubuskim, które w niniejszych badaniach reprezentowane było przez
podregiony gorzowski i zielonogórski.
Rozkład wartości średnich potwierdza zauważalną w wielu obszarach,
nie tylko przy ocenie poziomu rozwoju, różnicę między terenami leżącymi
na krańcach wschodnich i zachodnich Polski.
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CLASSIFICATION OF EASTERN AND WESTERN POLISH BORDER
NUTS 3 SUB-REGIONS ACCORDING
TO THEIR ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary
The article analyses the development levels of a number of chosen Polish border
sub-regions. From among 22 existing sub-regions as identified by NUTS 3, seven have
been chosen which at least partly have a land border with either Germany or Ukraine.
Their development levels have been analysed on the basis of a slightly modified
standard set of indexes that was also applied for comparison across sub-regions. Such
a comparison became possible thanks to a procedure of a so called ‘normalisation’
of data. Sub-regions were classified in relation to the synthetic measurement index,
which was the highest in the Western sub-regions in which for their part there are towns
functioning as administrative units (gorzowski, zielonogorski), and lowest in areas
belonging to the Lublin voivodship (chelmsko-zamojski) as well as to the voivodship
Podkarpacie (przemyski).
Translated by Alicja Sekuła

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 620

EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 61

2010

MAŁGORZATA SOSIŃSKA-WIT
Politechnika Lubelska

ROLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W KONTROLI ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA LOKALNEJ
DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ W REGIONIE LUBELSKIM

Wprowadzenie
Wejście Polski do Unii Europejskiej zapoczątkowało bardzo szybkie zmiany w niektórych segmentach gospodarki. Nastąpiło przyspieszenie
wzrostu gospodarczego na skutek rozwinięcia wymiany handlowej i rynku
pracy oraz pozyskania środków na inwestycje bezpośrednie, oraz stosunkowo
szybkie przekształcenia niektórych trwałych elementów struktury społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Najbardziej zauważalne zmiany o charakterze strukturalnym, które ujawniły się w ostatnich latach, to m.in. zwiększanie
poziomu zatrudnienia, wzrost liczby absolwentów studiów wyższych, prowadzący do zwiększenia odsetka osób z wykształceniem wyższym, zmniejszanie się liczby pracujących w rolnictwie, wzrost zróżnicowań regionalnych
i zwiększanie się roli dużych ośrodków miejskich. Wolniej postępują zmiany
w strukturze tworzenia PKB, zwiększanie poziomu inwestycji czy też rozwój
powiązań transportowych o pierwszorzędnym znaczeniu dla wzrostu konkurencyjności gospodarki Polski.
Znaczny wpływ na zachodzące zmiany mają transfery środków
z budżetu Unii Europejskiej (aż do 2013 r.) na realizację działań rozwojowych
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zgodnie z zasadami sformułowanymi dla instrumentów finansowych – funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Planowana wielkość transferów
środków z budżetu Unii Europejskiej, które w latach 2007–2013 przekroczą 67 mld euro, spowoduje, że Polska stanie się jednym z największych
beneficjentów europejskiej polityki spójności, do którego trafić powinno
około 20% całkowitej alokacji budżetu Unii Europejskiej przeznaczonej
na ten cel.
Duże problemy rozwojowe wynikające z historycznie ukształtowanej
struktury społeczno-gospodarczej kraju, w zestawieniu ze znacznymi środkami zewnętrznymi przekazywanymi naszemu krajowi w ramach europejskiej polityki spójności, zmuszają do zastanowienia się nad średnio- i długookresową strategią rozwojową regionów, obejmującą zagadnienia społeczne i gospodarcze. Chodzi nie tylko o wyznaczenie celów wydatkowania środków, lecz także o refleksję na temat wieloczynnikowego systemu zapewniającego możliwość ich pełnego wykorzystania poprzez koordynację działań, monitorowanie, ocenę skuteczności i efektywności, kontrolę wykorzystania środków itp. W związku z kierunkiem przekształceń
ustrojowych w Polsce i założeniami polityki spójności, szczególna uwaga
w myśleniu na temat ogólnej strategii rozwojowej winna być poświęcona
roli polityki regionalnej.
1. Charakterystyka regionu i obszary działalności inwestycyjnej
Procesy transformacji gospodarczej w Polsce nie przebiegają równomiernie w całym kraju. Wolniejsze zmiany obserwuje się szczególnie w województwach wschodniej Polski. Do takich województw należy województwo lubelskie, które zajmuje ok. 8% powierzchni kraju, równocześnie należy
do ostatnich pod względem PKB per capita. Jest trzecim co do wielkości
województwem w Polsce, jednak najsłabiej zaludnionym i zurbanizowanym, cechuje się niskim poziomem dostępności, słabnącą dynamiką rozwoju, niskim udziałem usług rynkowych i przemysłu oraz wysokim udziałem rolnictwa. Procesy globalizacyjne stawiają przed województwem dodatkowe wyzwania, zaś członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza dla
niego dodatkowe szanse.
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Tabela 1
Poziom PKB w cenach bieżących w mln zł
woj. lubelskie
Polska
udział

1999

2000

2004

2005

2006

2007

2008

24 960

26 558

32 947

36 708

40 649
1 060
031
3,83%

40 849
1 175
266
3,47%

45 361
1 176
737
3,85%

589 361 652 517 816 080 923 248
4,23%

4,07%

4,04%

4,00%

Źródło: PKB według województw i podregionów GUS 2010.

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 1 można wskazać
na zmniejszenie udziału województwa w tworzeniu PKB z 4,23% w 1999 r.
do około 4,07% w 2000 r. i dalszy spadek do 3,85% w 2008 r. W 2008 r. średni
PKB na mieszkańca w kraju wynosił 30 873 zł, a w województwie lubelskim
20 913 zł, czyli 67,7%. Świadczy to o niskiej skuteczności rozwoju gospodarczego w regionie.
Ludność województwa lubelskiego stanowi 5,7% ludności kraju, a obszar
ten charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym. Stopa bezrobocia
w regionie reaguje na zmiany stopy bezrobocia w kraju, chociaż w każdym
okresie jest w województwie lubelskim nieznacznie wyższa od średniej krajowej i wzrosła w 2009 r. do poziomu 12,8%. Lubelski rynek pracy cechuje się
dużą nadwyżką podaży pracy nad popytem. Niekorzystne warunki na rynku
pracy, brak możliwości uzyskania odpowiednich dochodów i ich socjalny charakter skutkują głównie niskim poziomem jakości życia mieszkańców regionu.
Analiza migracji wykazuje większy odpływ ludności (ujemne saldo, które
w 2008 r. wyniosło 4 433 osoby, czyli 0,2% ogółu mieszkańców), również
za granicę. Wskazuje to na odpływ ludności z terenu województwa w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Wyjeżdżają najczęściej ludzie młodzi
lub w sile wieku. W porównaniu do 2007 r. zmniejszyła się liczba osób wyjeżdżających za granicę z 1145 do 8391. Wartości te mogą być jednak w znacznym stopniu niedoszacowane, gdyż niejednokrotnie młodzi ludzie, wyjeżdżając w poszukiwaniu pracy, nie zmieniają miejsca zameldowania, gdyż traktują
taką sytuację jako tymczasową.
1
Dane zebrane na podstawie nowych zameldowań i wymeldowań, Rocznik statystyczny
województwa lubelskiego.
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Tabela 2

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON w województwie lubelskim
2000
Pomioty gospodarcze ogółem
Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą

2005

2007

2008

2009

149 411 149 019 151 514 154 595 156 180
105 149 115 697 117 088 120 150 120 987

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Roczników statystycznych województwa lubelskiego z lat 2001–2010.

W województwie lubelskim dominują przedsiębiorstwa osób fizycznych,
często będące rezultatem tzw. samozatrudnienia. Niejednokrotnie mają charakter przedsiębiorstw rodzinnych. Udział tej grupy przedsiębiorstw w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego w 2000 r.
wyniósł 70,37%, lecz w kolejnych okresach utrzymywał się już na poziomie 77%. Wśród tej grupy przedsiębiorstw dominują mikroprzedsiębiorstwa,
zatrudniające do 9 osób. Ich liczba stanowi ponad 99% wszystkich przedsiębiorstw osób fizycznych.
Bezsprzeczny jest fakt, że w skali województwa następował stały, systematyczny wzrost zarówno podmiotów ogółem (o 4,8% w 2009 r. w porównaniu do 2005 r.), jak i wzrost liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o 4,57% w tym samym okresie.
Badania wielu autorów klasyfikują województwo lubelskie jako obszar
mało atrakcyjny inwestycyjnie, choć stara się on nadrobić zaległości rozwojowe
i dołączyć do regionów szybciej się rozwijających2. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w latach 2005
i 2006 zidentyfikowano czynniki, od których zależy atrakcyjność inwestycyjna.
Na podstawie powyższych badań województwo lubelskie zaliczone
zostało do grupy województw najmniej atrakcyjnych, słabych, ale dynamicznych, jeżeli wziąć pod uwagę rozwój infrastruktury technicznej (8. miejsce
w kraju), kapitału ludzkiego (5. miejsce), poprawę warunków życia (10. miejsce) i zmiany w funkcjonowaniu samorządów gminnych (14. miejsce)3.
A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 9.
3
T. Kalinowski (red.), Sukces rozwojowy polskich województw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006, s. 43–45.
2
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W okresie transformacji systemowej wiele przedsiębiorstw dużych, zlokalizowanych na terenie województwa, upadło (np. dawna Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie, Odlewnia Lubelska, zakłady w Poniatowej, Zakłady Naprawcze Autobusów w Lublinie itp.). W wielu przedsiębiorstwach ograniczono znacząco zatrudnienie, przez co nastąpiło ich przesunięcie z grupy przedsiębiorstw dużych do średnich lub z grupy przedsiębiorstw
średnich do małych.
Poziom nakładów inwestycyjnych (tabela 3) w województwie lubelskim kształtuje się na stosunkowo niskim poziomie, co przyczynia się do wolniejszego rozwoju gospodarczego województwa niż całego kraju. Rozmiary
realizowanych inwestycji zależą od oceny przyszłej efektywności nakładów
inwestycyjnych, ale przede wszystkim od poziomu możliwego finansowania.
W latach 2007–2008 można zaobserwować wzrost udziału nakładów w stosunku do nakładów ponoszonych w całym kraju, a może być to związane
z rozwojem tzw. ściany wschodniej i przeznaczeniem dodatkowych środków
na inwestycje na tym obszarze.
Tabela 3
Poziom nakładów inwestycyjnych w mln zł województwa lubelskiego i Polski
woj. lubelskie
Polska
udział

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2008

4 033
133
160
3,03%

3 729
121
363
3,07%

3 472
109
265
3,18%

3 605
110
860
3,25%

4 043
120
467
3,36%

4 347
149
019
2,92%

6 071
151
514
4,01%

7 629
154
595
4,93%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rocznika statystycznego województwa lubelskiego 2009.

W tabeli 4 przedstawiono wysokość nakładów inwestycyjnych w przemyśle w województwie lubelskim w ostatnich latach. W 2003 r. wysokość tych
nakładów obniżyła się w porównaniu do 2000 r. o 56% i, pomimo wzrostu
w kolejnych latach, do 2007 r. pozostawała niższa niż w 2000 r. Ponad 85%
tych wydatków przeznaczane jest na inwestycje w majątek trwały w postaci
maszyn, urządzeń i środków transportu, budowle i grunty (z czego ok. 15%
pochodzi z importu), a tylko ok. 6,8% na działalność badawczą i rozwojową.
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W 2007 r. w danych udostępnianych przez Urząd Statystyczny zaszła zmiana.
Pojawiły się wartości nakładów ponoszonych na szkolenie personelu związane
z działalnością innowacyjną w kwocie 740 tys. zł i na marketing dotyczący
nowych lub istotnie ulepszonych produktów – 3 625,3 tys. zł.
Tabela 4
Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle w tys. zł
według rodzajów działalności
2000
Nakłady ogółem
w tym: na działalność badawczą i rozwojową

2005

2007

2008

638 171 528 259 480 970 791 076
53 449

54 577

57 592

54 063

na budynki i budowle oraz grunty
139 480 176 003 163 665 431 030
na maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia oraz 421 019 262 244 234 550 251 025
środki transportu
w tym z importu
274 823 104 743 57 895 124 832
na szkolenie personelu związane z działalnością
488
410
496
740
innowacyjną
na marketing dotyczący nowych lub istotnie
1 990
6 869
4 147
3 625
ulepszonych produktów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rocznika Statystycznego województwa lubelskiego 2009.

Finansowanie inwestycji w Lubelskiem ze źródeł krajowych nie jest
wystarczające. Powoduje to konieczność korzystania z inwestycji zagranicznych, które sprzyjają rozwojowi regionu, wzrostowi produkcji i liczby miejsc
pracy, czasami wiążą się z wdrożeniem nowoczesnej technologii i wzrostem
eksportu. W województwie lubelskim inwestycje zagraniczne są na bardzo
niskim poziomie i w związku z tym nie można liczyć na uzupełnienie środków finansujących działalność inwestycyjną. Mimo tego, że liczba podmiotów finansowanych z kapitału zagranicznego wzrosła z 682 w 2000 r. do 937
w 2007 r. i 972 w 2008 r., a w 2009 r. do 1008, to jest to nadal wielkość niewystarczająca, stanowi zaledwie 1,5% podmiotów w kraju.
Województwo lubelskie jest w sposób istotny słabiej wyposażone
w infrastrukturę komunikacyjną i telekomunikacyjną. Niski poziom odprowadzanych ścieków przemysłowych i komunalnych świadczy o słabym rozwoju działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa działające w regionie
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są wyposażone w przestarzałe technologie, posiadają wyeksploatowany majątek i brakuje im środków na jego wymianę i inwestycje, ale ich kondycja
ekonomiczna nie odbiega od średniej krajowej. Świadczy to o przedsiębiorczości i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach wielu lubelskich
przedsiębiorców.
Problemem gospodarki regionu jest niska wydajność pracy, niekorzystna
struktura gospodarki, mała konkurencyjność i innowacyjność, dominacja rolnictwa, jako sektora o niskiej wartości dodanej. W przemyśle przewagę mają
gałęzie tradycyjne (niskiej technologii). Niekorzystnym zjawiskiem jest też
niewielkie tempo modernizacji i wymiany majątku trwałego. Rozwój przedsiębiorczości charakteryzuje się niskim tempem wzrostu4.
2. Dochody i wydatki jednostek samorządowych w regionie lubelskim
Kierowanie rozwojem każdej jednostki na poziomie podziału terytorialnego to podejmowanie takich działań, które powinny zmierzać do jak najlepszego zaspokajania potrzeb jej mieszkańców, przy jednoczesnym możliwie jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu wszystkich zasobów będących w posiadaniu lokalnej władzy i administracji samorządowej. Kluczowe
jest w tym przypadku korelowanie działań na szczeblu krajowym w odniesieniu do poziomu regionalnego, a tu z kolei należy bezwzględnie korelować
działania na poziomie lokalnym. Rozwój lokalny, będący procesem zmian
gospodarczych, kulturalnych, społecznych, a także politycznych, z założenia prowadzący do podniesienia poziomu życia mieszkańców poprzez swego
rodzaju proces przekształceń od stanów mniej do bardziej złożonych i zaawansowanych5, wymaga racjonalnego i przemyślanego wykorzystania zarówno
wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników rozwojowych6.
4
M. Adamowicz, Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2003, s. 15–20.
5
D. Waldziński, Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Zarys problemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005,
s. 125–130.
6
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwałą nr 278/08, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Ponadregionalnych, Warszawa 2008,
s. 14
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Tabela 5
Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów
w województwie lubelskim w tys. zł
ogółem
gminy
miasta na prawach
powiatu
powiaty
województwo

2000
3 798 001
1 785 563

2005
5 110 983
2 722 948

2007
6 422 799
3 300 933

2008
7 041 766
3 592 461

1 008 583

1 245 813

1 575 037

1 724 398

768 821
235 033

839 574
302 648

985 402
561 427

1 080 339
644 569

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rocznika Statystycznego województwa lubelskiego 2009.
Tabela 6
Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów
w województwie lubelskim w tys. zł
2000

2005

2007

2008

ogółem
3 885 226 5 165 706 6 393 294 7 159 478
gminy
1 831 273 2 676 370 3 247 500 3 543 274
miasta na prawach 1 044 823 1 265 934 1 642 292 1 846 580
powiatu
powiaty
774 247 857 819 982 752 1 071 018
województwo
234 882 365 582 520 750 698 605

1 427 981
570 275

w tym
inwestycyjne
1 374 879
560 475

407 828

378 676

145 444
304 433

145 395
290 333

Wydatki
majątkowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rocznika Statystycznego województwa lubelskiego 2009.

W tabeli 5 i 6 przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego (jst) w województwie lubelskim. Z uwagi na to,
że samorządy dysponują własnymi środkami finansowymi, majątkiem oraz
posiadają własną administrację, muszą nimi racjonalnie dysponować w dobrze
pojętym interesie wspólnot samorządowych. Stąd też szczególne miejsce
w samodzielnym funkcjonowaniu samorządu muszą zajmować odpowiednie
procesy zarządcze, które, podobnie jak w przedsiębiorstwie wolnorynkowym,
winny charakteryzować się zarówno efektywnością, jak i fachowością7.
7
S. Wykrętowicz, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003,
s. 160–165.
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Tabela 7
Środki na inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych dla województwa
lubelskiego w Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015

Regionalny Program Operacyjny

Program Operacyjny Wkład krajowy
Fundusze Unijne
(mln euro)
(mln euro)
1 156,00
203,97

OGÓŁEM
(mln euro)
1 359,97

PO Kapitał Ludzki

435,16

76,79

511,95

PO Rozwój Polski Wschodniej

508,57

89,75

598,32

łącznie

2 099,73

370,51

2 470,24

PROW

479,90

156,30

636,20

2 579,63

526,81

3 106,44

razem

Źródło: www.mrr.gov.pl, Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach
2007–2015.

W latach 2007–2015 do województwa lubelskiego trafi 3 106 mln euro
w ramach działań objętych Strategią Rozwoju Kraju. W ramach Narodowej
Strategii Spójności na lata 2007–2013 do województwa lubelskiego, na inwestycje realizowane w tym regionie, może trafić 2 100 mln euro z funduszy unijnych. Kwota obejmuje alokację na Regionalny Program Operacyjny, regionalny komponent PO Kapitał Ludzki oraz PO Rozwój Polski Wschodniej. Dla
porównania, w latach 2004–2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego alokacja dla województwa lubelskiego wyniosła ok. 201 mln euro. W województwie lubelskim będą także realizowane projekty w pozostałych krajowych programach operacyjnych.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z zaproponowanym przez MRiRW podziałem, na wybrane działania do województwa
lubelskiego trafi ok. 480 mln euro pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota ta ulegnie zwiększeniu po dokonaniu przez MRiRW podziału na regiony środków na gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi8. Wdrażanie przez (jst) strategicznych
planów rozwoju, z założenia będących automatyczną odpowiedzią na precyzyjnie zidentyfikowane potrzeby społeczności lokalnej, powiązane ze sobą
winny utworzyć logiczną całość. Jest to proces długofalowy, pozwalający
8

www.mrr.gov.pl, Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007–2015.
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określić cele i podejmować zadania najważniejsze, uwzględniający ponadto
słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia. Budowana przez jst strategia
pozwala na uniezależnienie od zewnętrznych wpływów i lepsze, pełniejsze
i bardziej kreatywne kierowanie procesem rozwoju. Proces ten, opierając się
na partnerskim współdziałaniu wielu podmiotów, gwarantuje większą skuteczność działań, a ponadto sprzyja budowaniu lokalnej więzi.
Podsumowanie
Udostępnianie coraz większych środków finansowych samorządom
wojewódzkim wiązać się musi z przekazywaniem kompetencji w zakresie
realizacji zadań dotyczących dóbr i usług publicznych oraz ponownym określeniem roli różnych uczestników rozwoju regionalnego. Proces ten doszedł
obecnie do takiego punktu, w którym potrzebna jest refleksja nad kierunkiem
dalszych zmian i przygotowanie odpowiednich zapisów w ustawach kompetencyjnych oraz odnoszących się do zagadnień finansowych.
Bardzo ważnym zagadnieniem będzie znajdywanie w Polsce odpowiedniej równowagi pomiędzy polityką regionalną a politykami sektorowymi –
w kontekście uwarunkowań globalnych i europejskich. Żeby polityka regionalna w Polsce była skuteczna, trzeba wypracować nowy efektywny model
powiązań z innymi politykami i określić zasady koordynacji na różnych poziomach zarządzania – krajowym i regionalnym – oraz pomiędzy nimi. Polityka
europejska odnosi znacznie lepsze rezultaty na obszarach dysponujących lepszym środowiskiem instytucjonalnym, zwłaszcza w zakresie usług otoczenia
biznesu, potencjału badawczo-rozwojowego, oraz dysponujących bardziej
wykwalifikowanymi kadrami. Oznacza to, że jst powinny w większym stopniu budować instytucje ważne dla procesów samodzielnego i trwałego rozwoju, efektywniej wspierać regionalne sieci współpracy na rzecz tworzenia
wewnętrznego potencjału wzrostu i likwidowania lokalnych barier rozwojowych. Zadaniem tych organów jest sprawienie, by fundusze nie miały charakteru wsparcia dochodów miejscowej ludności, lecz aby wywierały rzeczywisty wpływ na rozwój regionalny.
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Głównym kierunkiem inwestycji w regionie nie może być tylko infrastruktura podstawowa, zwłaszcza związana z transportem i ochroną środowiska, ale ta, która ma długofalowy wpływ na rozwój regionalnych gospodarek.
Gros publikacji opartych na szczegółowych badaniach, analizach i ekspertyzach jednoznacznie wskazuje, że procesy rozwojowe w województwach
Polski wschodniej, w tym również na Lubelszczyźnie, przebiegają zbyt wolno,
co skutkuje pogłębianiem się dystansu w relacji nawet do średnio dynamicznie rozwijających się regionów Polski. Wśród najbiedniejszych podregionów
w całym kraju aż trzy są na Lubelszczyźnie, tj.: puławski, bialski i chełmsko-zamojski. Przyczyn dzisiejszej, jakże trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionów Polski wschodniej upatrywać można w wielu płaszczyznach,
głównie w niekorzystnej strukturze zatrudnienia (wysoki udział rolnictwa,
mało efektywne i przestarzałe działy produkcji), słabej dostępności komunikacyjnej, złym stanie infrastruktury technicznej oraz niskiej sprawności administracji publicznej. Następstwami tego są: niska innowacyjność gospodarki,
mała atrakcyjność inwestycyjna, wysokie bezrobocie, niskie dochody ludności, a w efekcie mała konkurencyjność regionu oraz relatywnie niski produkt
krajowy brutto (PKB)9.
Gwarancją sukcesu przy realizacji planów strategicznych jest współpraca
samorządów. Podejmowanie współpracy zgodnie z zasadami dobrowolności
i poszanowania samodzielności samorządów może przyczynić się nie tylko
do poprawnej realizacji programów rozwojowych, lecz także do demokratyzacji procesów w realizacji zadań publicznych, co ma ogromne znaczenie dla
prawidłowego funkcjonowania całego państwa10.
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ROLE OF LOCAL GOVERNMENT UNITS IN THE CONTROL OF LOCAL
SOURCES OF FUNDING INVESTMENT IN THE LUBLIN REGION

Summary
The article presents the role of local government in shaping the economic potential of the example the region of Lublin. Presented to local development based on
statistical information, and formulates conclusions regarding the role of local authorities in raising and using European Union funds.
Translated by Małgorzata Sosińska-Wit
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KONDYCJA FINANSOWA
POLSKIEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W LATACH 2007–2009 A ZMIANA GRANIC ZADŁUŻANIA SIĘ
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wstęp
Jednostki samorządu terytorialnego (jst) w Polsce, realizując swoje zadania, coraz częściej sięgają do zewnętrznych źródeł zasilania finansowego.
Wynika to, z jednej strony, z niedostosowania ich źródeł dochodów do zakresu
realizowanych zadań, a z drugiej strony, z podejmowania szeregu przedsięwzięć o charakterze fakultatywnym, w celu lepszego zaspokojenia potrzeb
społeczności lokalnych. Czynnikiem mającym także pewne znaczenie w ekspansji kredytowej jst jest szeroka oferta zgłaszana przez instytucje finansowe,
tj. banki i fundusze celowe.
Z problematyką przychodów zwrotnych wiąże się jednak zagadnienie ich
spłaty. Tymczasem gminy, powiaty i województwa powinny gromadzić środki
publiczne przede wszystkim na realizację zadań obligatoryjnych, a nie na obsługę
długu publicznego. Dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, zarówno dla
samorządu terytorialnego, jak i dla samych pożyczkobiorców, występują ustawowe ograniczenia w korzystaniu ze zwrotnego systemu zasilania finansowego.
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1. Ogólne problemy zaciągania długu przez samorząd terytorialny
Samorząd terytorialny w celu realizacji nałożonych na niego zadań,
podobnie jak inne podmioty prowadzące działalność, musi również zaciągać kredyty i pożyczki. Środki te służą jst przede wszystkim do sfinansowania zadań inwestycyjnych.
Samorząd terytorialny na ogół nie ma problemu z dostępem do zwrotnych
źródeł zasilania finansowego, jst są bowiem podmiotami, które w opinii pożyczkodawców charakteryzują się wiarygodnością i dużą płynnością finansową.
Pożyczki i kredyty różnią się jednak od pozostałych źródeł zasilania
finansowego tym, że mają charakter zwrotny, a ponadto na bieżąco trzeba
je obsługiwać. W konsekwencji może to doprowadzić do nadmiernego zadłużenia się jednostek samorządowych. Wówczas zagrożone staje się finansowanie podstawowych zadań bieżących danej jednostki samorządowej.
Podstawą gospodarki finansowej każdej jst jest budżet. W budżecie obligatoryjnie należy wyodrębniać w wydatkach kwoty przeznaczone na obsługę
długu, a po stronie rozchodów kwoty spłacanych rat pożyczek, kredytów
i wykupywanych w danym roku papierów wartościowych. Dla banków zapisy
uchwały budżetowej nie są jednak wiążące. W przypadku niewypłacalności jst
instytucje finansowe (wskutek prawnego zabezpieczenia kredytu i pożyczki)
mają prawo domagania się zwrotu długu. W konsekwencji nadmierne zadłużanie się jst może doprowadzić do zagrożenia finansowania podstawowych
zadań bieżących oraz niewypłacalności danej jst. Jedna i druga sytuacja jest
niedopuszczalna. Jst nie mogą nie realizować zadań obligatoryjnych, ale nie
mogą również, jako podmiot sektora finansów publicznych, zbankrutować.
Zważywszy, że nadmierne zadłużenie się samorządu terytorialnego podważa jego samodzielność, w poszczególnych państwach określone zostały granice, do których jst mogą się zadłużać.
2. Wynik finansowy i wielkość zadłużenia poszczególnych grup jst
w Polsce w latach 2006–2009
Tabela 1 przedstawia sytuację finansową poszczególnych grup jst
w latach 2007–2009.
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Tabela 1
Dochody, wydatki i wynik finansowy poszczególnych grup jst w Polsce w latach
2007–2009
Wyszczególnienie
Dochody ogółem jst
Wydatki ogółem jst
Wynik jst
Dochody gmin
Wydatki gmin
Wynik gmin
Dochody powiatów grodzkich
Wydatki powiatów grodzkich
Wynik powiatów grodzkich
Dochody powiatów
Wydatki powiatów
Wynik powiatów
Dochody województw
Wydatki województw
Wynik województw

2007

2008
131,4
129,1
2,2
57,0
56,1
0,9
46,9
45,9
1,0
16,2
16,1
0,1
11,3
11,1
0,2

2009
142,6
145,2
– 2,6
62,3
62,9
– 0,6
49,5
51,2
– 1,7
18,1
18,1
0,0
12,7
13,0
– 0,3

154,8
167,8
– 13,0
64,9
70,0
– 5,1
50,3
56,2
– 5,9
20,1
21,2
– 1,1
19,5
20,5
– 1,0

Źródło: Nadwyżka operacyjna w jst w latach 2006–2008, Warszawa 2009, dane
z Ministerstwa Finansów dotyczące wykonania budżetu przez jst za 2009 r.

Z danych liczbowych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w roku
2009 kondycja ekonomiczna we wszystkich grupach jst uległa pogorszeniu.
Deficyt budżetowy jst na koniec 2009 r. wyniósł 13 mld zł, podczas gdy rok
wcześniej kształtował się na poziomie około 2,6 mld złotych. Największy
wpływ na poziom deficytu wszystkich jst miały miasta na prawach powiatu
i gminy (11 mld zł), podczas gdy rok wcześniej deficyt tej grupy jst wynosił
2,3 mld złotych.
W 2009 r. 76% jst miało deficyt budżetowy. Było to 1805 gmin (na 2413),
63 miasta na prawach powiatu (na 65), 260 powiatów (na 314) i 12 województw samorządowych. Dla przykładu w 2007 r. takich jst było 37%.
Wzrost poziomu deficytu świadczy o pogarszającej się po roku 2008 sytuacji ekonomicznej samorządu terytorialnego w Polsce. Spowodowane to jest
głównie stagnacją gospodarczą i zmniejszającymi się wpływami z dochodów własnych. Należy sądzić, że kolejne lata będą równie niekorzystne dla
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polskiego samorządu, ze względu na sposób liczenia udziałów w PIT, a także
z powodu istotnego ograniczenia wpływów z tego podatku, ze względu na złagodzenie przedziałów opodatkowania i obniżenie stawek podatkowych.
Tabela 2 przedstawia wielkość zobowiązań poszczególnych jst w Polsce w latach 2007–2009.
Tabela 2
Zobowiązania jst w Polsce w latach 2007–2009
Zobowiązania
jst ogółem
gminy
powiaty „grodzkie”
powiaty
województwa

2007

2008
25,9
10,0
11,3
2,6
2,0

2009
28,7
10,8
12,8
2,9
2,2

40,2
14,6
18,7
3,9
3,0

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 I – 31 XII 2007,
Rada Ministrów, Warszawa 2008, Sprawozdanie z działalności RIO i wykonania budżetu przez jst w 2008 roku, Krajowa Rada RIO, Warszawa 2009,
dane z Ministerstwa Finansów dotyczące wykonania budżetu przez jst
za 2009 r.

Dane liczbowe zawarte w tabeli 2 świadczą o dynamicznym wzroście
zobowiązań samorządu terytorialnego w Polsce, zwłaszcza w roku 2009. Podczas gdy dynamika zobowiązań w roku 2008 w stosunku do roku 2007 wynosiła 110%, to rok później (2009/2008) wzrosła do 140%. Dla przykładu, zobowiązania miast na prawach powiatu w ciągu roku wzrosły o 5,9 mld zł (tj.
o 46%), a gmin o 3,8 mld zł (tj. o 35%). O około 36% wzrosły również
w 2009 r., w stosunku do roku 2008, zobowiązania powiatów i województw
samorządowych. Tak wysoki przyrost zobowiązań jest wynikiem pogarszającej się, wskutek stagnacji gospodarczej, sytuacji finansowej jst w Polsce. Bezpośrednie przełożenie się kondycji ekonomicznej podmiotów gospodarczych
na sytuację finansową jst wynika z dużej roli dochodów własnych (liczonych
łącznie z udziałami samorządu w PIT i CIT) w strukturze dochodów ogółem.
Zmiana zasad subwencjonowania jst po 2004 r., a także zmniejszenie roli subwencji w dochodach ogółem samorządu terytorialnego, to główne przyczyny
pogarszającej się sytuacji gmin, powiatów i województw w okresie osłabienia
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rozwoju gospodarczego i recesji. Jest to o tyle niebezpieczne, że wyrównywanie brakujących dochodów jst słabym ekonomicznie jest spowolnione, gdyż
samorządy bogate również tracą dochody. Tymczasem obowiązujący mechanizm wyrównywania nawiązuje do potencjału podatkowego silnych ekonomicznie jst.
Widoczny spadek dynamiki wzrostu dochodów samorządu terytorialnego
w Polsce zmusza go do sięgania do przychodów zwrotnych. Pojawiają się jednak pytania, czy prawne granice zadłużenia nie będą przeszkodą do pozyskiwania tych przychodów, a także jak nowe, obowiązujące od początku 2014
roku granice zadłużania samorządu wpłyną na jego sytuację finansową.
3. Ocena wskaźników określających granice zadłużania się jst w Polsce
a możliwości pozyskiwania przychodów zwrotnych
Zagadnienia dotyczące zaciągania długu przez jst w Polsce regulują
w sposób szczegółowy kolejne ustawy o finansach publicznych1. Problematyka granic zadłużania się podmiotów sektora publicznego podjęta została
także, ze względu na rangę zagadnienia, w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Najogólniej można stwierdzić, że w polskich realiach istnieje co najmniej kilka zabezpieczeń, które ograniczają możliwości nadmiernego zadłużania się jst2.
Przede wszystkim należy podkreślić ograniczenie, które wiąże się z art.
216 Konstytucji i działem IV ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z art. 216 ust. 5 Konstytucji nie wolno zaciągać pożyczek lub
udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, które spowodowałyby, że państwowy dług publiczny (PDP) przekroczyłby wartość 60% rocznego produktu
krajowego brutto (PKB). Jednakże już w sytuacji, gdy dług publiczny osiągnie
poziom 50% produktu krajowego brutto, przepisy prawne obligują podmioty
sektora finansów publicznych do wprowadzenia procedur ostrożnościowych
1
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104,
z późn. zm., Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157,
poz. 1240.
2
Por. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 248 i nast.
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i sanacyjnych. Zważywszy, że jst stanowią ważne ogniwo sektora finansów
publicznych, ograniczenia w zakresie zaciągania długu publicznego odnoszą
się także do tych podmiotów. I tak w przypadku, gdy:
– wartość łącznej kwoty państwowego długu publicznego (powiększona
o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych) stanowi od 50
do 55% PKB, to relacja deficytu budżetowego każdej jst do jej dochodów
nie może być większa, aniżeli relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa;
– wartość łącznej kwoty państwowego długu publicznego (powiększona
o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych) wynosi od 55
do 60% PKB, to górne ograniczenie relacji deficytu budżetowego każdej jst do jej dochodów zostaje zmniejszone poprzez pomnożenie przez
współczynnik R, gdzie: R = (0,6 – PDP/PKB) : 0,05;
– wartość łącznej kwoty państwowego długu publicznego (powiększona
o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych) przekroczy 60%
PKB, to w kolejnym roku budżety jst nie mogą zamykać się deficytem,
a ponadto jst mają zakaz udzielania nowych poręczeń i gwarancji.
Powyższe ograniczenia są niezwykle uciążliwe, zważywszy, że jst bez
przychodów zwrotnych nie są w stanie finansować swoich potrzeb rozwojowych. Równocześnie jednak należy podkreślić, że zaprezentowane powyżej ograniczenia mają zastosowanie jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych,
tzn. wówczas, gdy państwo przeżywa poważny kryzys gospodarczy i rosną
wydatki publiczne. Wówczas podejmowanie działań mających na celu ograniczanie tych wydatków wydaje się w pełni uzasadnione.
Procedury sanacyjne zostały uruchomione w Polsce po raz pierwszy przy
planowaniu budżetów jst na rok 2005, ponieważ na koniec 2004 r. państwowy
dług publiczny przekroczył 50% PKB. W roku 2005 relacja deficytów budżetowych jst do ich dochodów nie mogła przekroczyć 29,3%, tj. relacji planowanego deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa w 2004 r.
Procedury te, z tych samych powodów, po raz drugi zostaną wprowadzone
w roku 2011.
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Ustawa o finansach publicznych określa granice samodzielności jst w zakresie zadłużania się, formułując limity obciążeń finansowych jednostki z tytułu
zadłużenia oraz dopuszczalny poziom łącznej kwoty długu. Przepisy określające te wielkości, tj art. 169 i 170 ustawy obowiązują do dnia 31 grudnia 2013 r.3
Zgodnie z wymienionymi powyżej przepisami prawnymi, jst w Polsce
nie mogą rocznie przeznaczać więcej, aniżeli 15% swoich dochodów:
– na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego,
– na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
– na odsetki od kredytów i pożyczek, w tym również zaciągniętych
na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego
deficytu budżetowego,
– na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych gwarancji
i poręczeń.W przypadku, gdy relacja łącznej kwoty państwowego długu
publicznego powiększona o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych do kwoty produktu krajowego brutto przekroczy 55%, to środki pieniężne przeznaczone rocznie na obsługę i spłatę długu publicznego nie
mogą przekroczyć 12% dochodów jst.
Należy jednak zaznaczyć, że wskazanego ograniczenia nie stosuje się do:
– emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem
dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
– poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst z wykorzystaniem wyżej wymienionych środków.
Drugim istotnym ograniczeniem samodzielności jst w zakresie kształtowania poziomu długu jest ustalony w ustawie maksymalny poziom zadłużenia. Łączna kwota długu jst na koniec roku budżetowego nie może przekraczać
60% ogółem wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.
3
Art. 85 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1241 z późn. zm.
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Ponadto w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jst na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym
dochodów tej jednostki. Również i te ograniczenia nie mają zastosowania
do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych
w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Analogiczne zastosowanie ma tutaj „zasada nominalizmu” wyrażona
w art. 10 ustawy o finansach publicznych, odnosząca się do sposobu obliczania łącznej kwoty państwowego długu publicznego. Zgodnie z brzmieniem
cytowanego przepisu przez „państwowy dług publiczny” rozumie się wartość nominalną zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych, ustaloną
po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami tego sektora. Na dług publiczny składają się zobowiązania z następujących tytułów:
1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek (długoterminowych),
3) przyjętych depozytów,
4) wymagalnych zobowiązań:
a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów
lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów
publicznych, będącą dłużnikiem.
W związku z tym, obliczając łączną kwotę długu jst na koniec roku
budżetowego, należy brać pod uwagę nominalną wartość zaciągniętych zobowiązań dłużnych bez należności ubocznych – w tym odsetek.
Łączną kwotę długu jst na koniec danego roku budżetowego będzie najczęściej tworzyć suma pozostających do spłaty w następnych latach budżetowych:
a) rat pożyczek,
b) rat kredytów,
c) zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
d) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń oraz gwarancji (wymagalnych).
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Ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r.,
utrzymała zasadę regulowania poziomu zadłużenia jst. W ustawie określono
zasadę4, że organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w jakimkolwiek roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym
roku budżetowym:
– spłat rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz na spłatę zaciągniętych
pożyczek w państwowych funduszach celowych (o ile ustawa tworząca
fundusz tak stanowi), oraz na finansowanie wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z należnymi w danym roku
odsetkami od ww. kredytów i pożyczek,
– wykupów papierów wartościowych emitowanych na ww. cele wraz
z należnymi odsetkami i dyskontem od wyemitowanych papierów wartościowych,
– potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz
gwarancji,
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Do wyliczeń stosuje się wzór:
⎛ R + O ⎞ 1 ⎛ Dbn −1 + Smn −1 − Wbn −1 Dbn − 2 + Smn − 2 − Wbn − 2 Dbn −3 + Smn −3 − Wbn −3 ⎞
+
+
⎟
⎜
⎟ ≤ *⎜
Dn −1
Dn − 2
Dn −3
⎝ D ⎠n 3 ⎝
⎠

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu:
– spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych na:
▪ finansowanie planowanego deficytu budżetu jst;
4
Por. art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.
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▪

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
▪ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
– spłaty pożyczek zaciągniętych w państwowych funduszach celowych
(o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramy wieloletnich
przedsięwzięć, tj.:
1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
– programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jak też środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi, innych niż wyżej wymienione (dalej: tzw. środki europejskie);
– umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
2) 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;
O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa powyżej, odsetki i dyskonto od ww. papierów wartościowych emitowanych 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 poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.
Analiza ustanowionego powyższą relacją ograniczenia poziomu zadłużania się jst prowadzi do podstawowego wniosku, że sformułowany zakaz
odnosi się jednoznacznie do uchwalania budżetu danej jst. W obecnie
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obowiązującej ustawie wskaźniki dotyczące łącznej kwoty długu skonstruowano poprzez odniesienie do kwoty dochodów wykonanych. Stąd brały się
wątpliwości, co do możliwości takiego zaplanowania budżetu, gdzie ustawowa relacja 60% była przekroczona, ale w stosunku do kwoty dochodów
planowanych.
Należy zauważyć, że w algorytmie tym po obu stronach równania
uwzględnia się odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto
od wyemitowanych papierów wartościowych, oraz planowane wydatki
na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Mieszczą się one w kwocie wydatków bieżących (parametr Wb), a także
stanowią odrębną kategorię (parametr O). Tym samym kwoty te pomniejszają
wysokość indywidualnego wskaźnika zadłużenia, powiększając równocześnie
roczny wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty długu wraz z odsetkami do planowanych rocznych dochodów budżetu jst.
Nowa konstrukcja wskaźnika z jednej strony, znosi ograniczenia wiążące do końca 2013 r. jst o znacznym potencjale rozwojowym, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być
instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, z drugiej zaś – dyscyplinuje jednostki, których wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek.
Wskaźnik ten jest liczony na podstawie wielkości wynikających ze sprawozdań z trzech ostatnich lat i przedstawia rzeczywiste możliwości danej
jst w zakresie spłaty zobowiązań5. W uzasadnieniu podkreślono, że proponowany zapis jest wynikiem postulatów zgłaszanych wielokrotnie przez jst
(w tym na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu) o zniesienie – nieadekwatnych, ich zdaniem, do faktycznej zdolności kredytowej jednostek – obecnych limitów zadłużenia.
Zrezygnowano przy tym z dotychczas obowiązującego wskaźnika maksymalnego zadłużenia budżetów, liczonego jako relacja kwoty skumulowanego długu na koniec danego roku budżetowego do kwoty dochodów
ogółem6.
Uzasadnienie do projektu ustawy o finansach publicznych, przedłożone Sejmowi RP
za pismem Prezesa Rady Ministrów z 20 października 2008 r., znak: RM 10–176–08 i RM
10–177–08 [Druk sejmowy nr 1181] – s. 39 i 40.
6
Art. 170 cyt. Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.
5
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Górna granica poziomu obciążania budżetu jst spłatami rat wcześniej
zaciągniętego długu wraz z rocznymi kosztami jego obsługi – wyznaczona
dotychczas arbitralnie ustalonym ustawą wskaźnikiem 15% dla wszystkich
jst – zostanie więc zastąpiona zmiennym, wyliczanym co roku, indywidualnym dla każdej jst wskaźnikiem opartym o kwotę skorygowanego wysokością
dochodów ze sprzedaży majątku tzw. wyniku operacyjnego budżetu.
Poprzez ustanowienie wskazanej wyżej relacji wprowadzono bezpośrednią zależność między poziomem wydatków bieżących i zdolnością jst do spłaty
zadłużenia. Ma to oczywisty związek z jej możliwościami inwestycyjnymi.
Taka konstrukcja wskaźnika powinna sprzyjać zwiększaniu udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem oraz podejmowaniu czynności zmierzających do obniżenia wydatków bieżących. Trzeba jednak zwrócić uwagę,
że samodzielność jst w tym zakresie może być jednak znacznie ograniczona
wynikającą z obowiązujących przepisów strukturą strumieni ich dochodów.
Szczególnie wyraźnie może to być widoczne w przypadku dochodów budżetów powiatów.
Warto w tym miejscu wskazać na zagrożenia związane ze stosowaniem nowej formuły. Przede wszystkim uwzględnia się w niej dane historyczne, w sytuacji gdy jej istotą ma być przedstawienie realistycznej wieloletniej prognozy finansowej. Tym samym nowy limit nie informuje o zdolności kredytowej.
Konstrukcja wskaźnika może też zachęcać zarządzających jst do pochopnych decyzji o sprzedaży majątku w celu poprawienia zdolności obsługi
długu. Wydaje się również, że relacja ta ogranicza z jednej strony, możliwość rolowania długu, z drugiej zaś, powoduje konieczność rozłożenia spłaty
zobowiązania na wiele lat, przy zwiększeniu w konsekwencji kosztów obsługi
tego długu.
Do obliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia nie będzie się
ujmować kwot wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek
zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, jak też kwot poręczeń
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i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym, realizującym
zadania jst w ramach programów finansowanych z udziałem tzw. środków
europejskich. Możliwość taka będzie mogła być wykorzystana w terminie
nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania
i otrzymaniu refundacji z tych środków.
W przypadku gdy określone w umowie środki, tzw. europejskie, nie
zostaną przekazane lub po ich przekazaniu zostanie orzeczony ich zwrot,
jst nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji omówionej powyżej.
Zakończenie
Z dotychczasowych rozważań wynika, że w kolejnych latach samorząd
terytorialny w Polsce będzie miał problemy z dostępem do środków finansowych na realizację swoich zadań. Zmniejszające się wpływy z dochodów
własnych (głównie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych),
a także z transferów z budżetu państwa (ze względu na wysoki deficyt budżetowy) spowodują poszukiwanie dodatkowych źródeł zasilania finansowego.
Przeszkodą mogą okazać się jednak prawne granice zadłużania się jst. Dotychczasowe bariery, obowiązujące do końca 2013 roku (określone wskaźnikami
15% i 60%) są uciążliwe zwłaszcza dla dużych miast. Ta grupa jst, mimo zdolności kredytowej, sukcesywnie zbliżała się do określonych prawem wskaźników, zwłaszcza długu w wysokości 60%. Nowy, indywidualny wskaźnik
nawiązujący z jednej strony, do nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku, będzie korzystny dla miast na prawach powiatu, gdyż premiuje jst o dużym potencjale podatkowym, posiadającym możliwy do zbycia majątek. Równocześnie jednak ograniczy dostęp do środków finansowych
dla małych jst.
Jeżeli jednak w dłuższej perspektywie utrzyma się tendencja do obniżania nadwyżki operacyjnej w budżetach jst, to wydaje się, że możliwość
zaciągania pożyczek przez samorząd terytorialny w Polsce zostanie znacznie ograniczona.
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FINANCIAL SITUATION OF POLISH LOCAL GOVERNMENT 2007–2009
AND CHANGES IN DEBT LIMITS

Summary
In order to perform their tasks the local government units need the appropriate
amount of financial measures. Due to lack of profits they are forced to use outside
funding sources.
The debt coming into existence isn’t a negative phenomenon as long as individuals are able to regulate their obligations. Provisions of the law are implementing
therefore number of restrictions of the self-reliance of the local government within
the scope of running up a debt.
The new act implemented another way of calculating limits of the debt.
The most important difference consists in setting the individual rate for the
specific individual which is a positive thing. However making certain changes in
regulations seems essential to allow avoiding dangers of running up a debt by local
government units.
Translated by Krzysztof Surówka, Mateusz Winiarz
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WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA
JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH POLSKI I NIEMIEC
W ASPEKCIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wprowadzenie
Zainteresowanie administracji publicznej zagadnieniem współpracy
transgranicznej nastąpiło w Polsce najwcześniej spośród państw Europy Środkowej i Wschodniej, w których dokonała się podobna transformacja ustrojowa. Wyrazem tego zainteresowania były i są nadal liczne umowy międzynarodowe zawierane głównie z państwami sąsiednimi, które stanowią swoistą podstawę prawną do zawierania szczegółowych umów międzyrządowych
w zakresie współpracy transgranicznej z tymi państwami1.
Zmiany, które zaszły w tej części Europy na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia, miały szczególne znaczenie dla terenów przygranicznych.
Na skutek złagodzenia restrykcyjnych przepisów, które dotąd ograniczały
swobodne przekraczanie granic, nastąpił szybki wzrost ruchu w pasie transgranicznym.
Obecnie obszary te nabrały strategicznego znaczenia w regionalnym i lokalnym rozwoju kraju oraz w kształtowaniu przestrzennych relacji
1
Por. A. Skrzydło, Euroregiony z udziałem podmiotów polskich, „Sprawy Międzynarodowe” 1994, nr 3, s. 46.
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i powiązań integracyjnych w Europie. Regiony przygraniczne zaczęły tracić
cechy peryferyjności, które były ich udziałem przez lata2.
Proces pozytywnych przemian, m.in. w sferach gospodarczej, infrastrukturalnej czy społecznej, jest dobrze widoczny w rejonach leżących przy
zachodniej granicy państwa polskiego. W związku z powyższym, podjęto
próbę zwrócenia szczególnej uwagi na aspekt przestrzenny w procesie współpracy transgranicznej samorządów terytorialnych położonych przy zachodniej granicy kraju.
1. Współpraca transgraniczna
stymulatorem rozwoju gospodarki przestrzennej
w przygranicznych jednostkach samorządu terytorialnego
W celu przybliżenia problematyki współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego (jst) w aspekcie przestrzennym, niezbędne jest
scharakteryzowanie w pierwszej kolejności samego pojęcia współpracy transgranicznej.
Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 Europejskiej konwencji ramowej
o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi,
sporządzonej w Madrycie dnia 21 maja 1980 r. „za współpracę transgraniczną
uważa się (…) każde wspólnie podjęte działanie mające na celu umocnienie
i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby Umawiających się Stron, a także zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji takich zamierzeń (…)”3.
Cytowane zapisy Konwencji Madryckiej dotyczą działań, których celem
jest umożliwienie poprawy współpracy ludności mieszkającej po obu stronach granicy, we wszystkich aspektach i dziedzinach życia, a także usuwanie
przeszkód i rozwiązywanie trudnych, newralgicznych spraw dzielących graniczące ze sobą regiony.

2
Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie: www.rcie.lodz.pl/docs/
Wspolpraca_transgraniczna_Polski_i_Niemiec.doc.
3
DzU 1993, nr 61, poz. 287.
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W związku z powyższym, termin współpraca transgraniczna może oznaczać także współpracę regionów (samorządów lub władz) nieprzylegających
granicami do siebie4. I tak, w niektórych zawartych przez Polskę porozumieniach przyjmuje się, że terminy współpraca transgraniczna i współpraca międzyregionalna (między regionami niemającymi wspólnej granicy) oznaczają
to samo5.
Na tle dalszych rozważań nt. współpracy transgranicznej należy
zauważyć, że jest ona również utożsamiana z pojęciem współpracy
przygranicznej. Wynika to przede wszystkim z definicji przyjętej przez
Unię Europejską, która przez to pojęcie rozumie „sąsiedzką współpracę
we wszystkich dziedzinach życia, pomiędzy graniczącymi ze sobą obszarami, regionami i/lub władzami komunalnymi, lub innymi władzami
w regionach przygranicznych”6.
Jednak między przytoczonymi pojęciami powinno się zaznaczyć pewne
różnice, które wynikają z praktyki funkcjonowania tejże współpracy między
państwami. Mianowicie z tego, że za współpracę przygraniczną „uznaje się
te działania podmiotów administracyjnych, których państwa bezpośrednio
ze sobą graniczą”7. Natomiast współpraca transgraniczna „występuje zarówno
wtedy, gdy dotyczy współpracy podmiotów administracyjnych państw niegraniczących ze sobą w sensie geograficznym, jak i tych mających wspólną
granicę”8.
Współpraca transgraniczna, w szczególności w obszarach przygranicznych, ma istotne znaczenie dla przezwyciężania dotykających te obszary problemów strukturalnych, mających bezpośredni związek z peryferyjnością ich
położenia. Umożliwia bowiem „rozprzestrzenianie się innowacji gospodarczych oraz przenikanie wpływów społeczno-kulturalnych i jest uznawana jako
4
M. Woźniak, Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle
prawa polskiego i standardów międzynarodowych, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 4, s. 13.
5
H. Goik, Współpraca przygraniczna, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 1996,
s. 217.
6
M. Zieliński, Współpraca transgraniczna między władzami lokalnymi państw Unii Europejskiej, w: C. Mik (red.), Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1997,
s. 227.
7
M. Woźniak, op.cit., s. 13.
8
Ibidem, s. 13–14.
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jeden z przestrzennych czynników rozwoju lokalnego i regionalnego”9. Z tego
też względu umowy dotyczące współpracy regionalnej, zawierane pomiędzy
krajowymi i zagranicznymi jednostkami administracyjnymi, mają sprzyjać
realizacji współpracy przede wszystkim w takich dziedzinach, jak10:
– budownictwo i gospodarka przestrzenna,
– rozwój komunikacji i transportu oraz budowa nowej infrastruktury,
– gospodarka komunalna,
– planowanie regionalne i ochrona środowiska,
– rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy,
– oświata i kształcenie zawodowe oraz wymiana kulturalna i naukowa,
– wzajemne promowanie regionów.
Różnice w zakresie prowadzenia gospodarki przestrzennej w sąsiadujących krajach przejawiają się przede wszystkim w dywersyfikacji uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, infrastrukturalnych, społecznych, kulturalnych i przyrodniczych gospodarki przestrzennej, w zróżnicowaniu zasad zagospodarowania przestrzennego, organizacji i kontroli gospodarki przestrzennej.
Współpraca transgraniczna w zakresie planowania przestrzennego pozwala
zmniejszyć skutki występowania tych różnic, między innymi dlatego obserwuje się wciąż rosnące nią zainteresowanie kolejnych państw członkowskich
Unii Europejskiej11.
Współpraca transgraniczna postrzegana jest jako jedna z istotniejszych
form relacji występujących pomiędzy sąsiadującymi ze sobą państwami. Prowadzi bowiem do niwelowania różnic wynikających bezpośrednio z braku harmonijnego uporządkowania przestrzeni przygranicznej, która uwzględniałaby
wszelkie wymagania funkcjonalne danego terenu oraz uwarunkowania społeczno-gospodarcze, przyrodnicze i kulturowe.
Z tego też względu, w celu redukcji istniejących dysproporcji i pełnej
integracji sąsiadujących ze sobą obszarów (tak aby granica stanowiła jedynie
9
Por. A. Mierosławska, Czynniki aktywizujące i hamujące rozwój współpracy transgranicznej, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 3, s. 43.
10
Por. K. Jóskowiak, Współpraca transgraniczna i międzyregionalna Polski u progu członkostwa w Unii Europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 5, s. 16–17.
11
J. Ładysz, Gospodarka przestrzenna jako dziedzina współpracy transgranicznej,
w: S. Korenik, J. Słodczyk (red.), Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty,
Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 200.
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element podziału administracyjnego państwa), podejmowane są stosowne
działania, jak np. „przyjmowanie pewnych ustaleń programowych, którymi
mogą być wspólne koncepcje transgraniczne bądź strategie rozwoju regionalnego, wspólne dokumenty programowe na poszczególne pogranicza, transgraniczne koncepcje zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju turystyki itp.”12.
Podejmowane wszelkiego rodzaju działania, które mają na celu zwiększenie przenikalności granicy państwowej i przyczyniają się do powstawania
nowych więzi funkcjonalno-strukturalnych pomiędzy częściami regionu transgranicznego należącymi do różnych państw, mogą w konsekwencji doprowadzić do utworzenia zintegrowanego regionu granicznego13 (rysunek 1).

Rysunek 1. Struktura przestrzenna współpracy transgranicznej
Źródło: J. Ładysz, Gospodarka przestrzenna jako dziedzina współpracy transgranicznej, w: S. Korenik, J. Słodczyk (red.), Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 204.
12
13

Por. J. Ładysz, op.cit., s. 204.
Por. ibidem.
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Jak wynika z powyższego schematu, współpraca transgraniczna z reguły
dotyczy regionów i obszarów przygranicznych, które poprzez intensyfikację
współpracy o zasięgu ponadgranicznym prowadzą do powstania takiej struktury funkcjonalnej, jak region transgraniczny.
Z kolei region transgraniczny jest ściśle związany z pojęciem „euroregion”14, albowiem w ujęciu przedmiotowym (przestrzennym, geograficznym)
„obszar euroregionu stanowi przedmiot oddziaływania, jest szczególną formą
regionu transgranicznego, która wyróżnia się najwyższym stopniem instytucjonalizacji struktur współpracy transgranicznej”15.
Istotne jest także postrzeganie euroregionów i współpracy transgranicznej jako instrumentów pomagających w rozwiązywaniu konfliktów narodowościowych, w stymulowaniu ciągłego rozwoju w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej oraz usprawnianiu procesów restrukturyzacyjnych obszarów przygranicznych. Wszystkie te działania umożliwiają w konsekwencji
powstanie zintegrowanego regionu granicznego16.
2. Samorządność jednostek terytorialnych w dziedzinie gospodarki
przestrzennej na przykładzie Polski i Niemiec
Realizując zadania polityki transgranicznej i międzynarodowej współpracy regionalnej, oraz upatrując w tym szansy na aktywizację regionów
przygranicznych, Polska podpisała umowy i porozumienia międzyrządowe
ze wszystkimi sąsiadami. Po to by ułatwić kontakty z państwami ościennymi,
powołano Komisje Międzyrządowe ds. Współpracy Transgranicznej, w których działają wyspecjalizowane grupy robocze, w tym zajmujące się sprawami
zagospodarowania przestrzennego17.
14
Euroregionalizacja jest szczególną formą szeroko pojętych procesów regionalizacji, oznacza bowiem proces wyodrębniania regionów transgranicznych; por. J. Ładysz, op.cit., s. 205;
za: M. Eckert, Problemy rozwoju obszarów przygranicznych. Środkowe Nadodrze regionem
transgranicznym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Zielona
Góra 1991, s. 9.
15
T. Borys, Euroregiony a nowy układ jednostek terytorialnych Polski, w: W. Malendowski,
M. Szczepaniak (red.), Euroregiony – mosty do Europy bez granic, Dom Wydawniczy Elipsa,
Warszawa 2000, s. 69.
16
Por. J. Ładysz, op.cit., s. 202–206.
17
Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie: www.mi.gov.pl/
2–48ef10fb22000–1789167-p_1.htm.
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W ramach zespołów roboczych realizujących zagadnienia zagospodarowania przestrzennego najistotniejszym działaniem na rzecz wspomagania rozwoju
przestrzennego i regionalnego terenów przygranicznych są prace nad dwustronnymi studiami zagospodarowania przestrzennego obszarów przygranicznych,
a także nad „Transgranicznymi studiami zagospodarowania przestrzennego”18.
Tabela 1
Komitety funkcjonujące w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej
ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej
Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej
Komitet ds. Współpracy
Komitet ds. Współpracy
Komitet ds. Gospodarki
Przygranicznej
Międzyregionalnej
Przestrzennej*
Wśród podstawowych
W centrum zainteresowania tej
Pełni funkcję obserwacyjKomisji leżą cele, inicjatywy
no-informacyjną, a także celów Komitetu znajdują
się: współpraca miast,
i projekty dotyczące rozwoju
inicjującą i koordynującą
szkolenie kadr, wspiera- przestrzennego i infrastrukturalw zakresie współpracy
nie działalności fundanego obszaru pogranicza, w tym
przygranicznej.
cji niemieckich w Polsce również ponadnarodowe projekty
Zajmuje się m.in. sprawami oraz ochrona zabytków.
wspólnotowe w ramach Celu
przejść granicznych, współIII na rzecz aktywizacji i trwapracą komunalną gmin,
łego podtrzymania jego rozwoju
ochroną środowiska itp.
gospodarczego.
*
Na X Posiedzeniu Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej
i Przygranicznej w 1999 r. podjęto decyzję włączenia Polsko-Niemieckiej Komisji Gospodarki
Przestrzennej w skład Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej i przekształcenia jej w Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej, działający
w ramach Komisji Międzyrządowej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.berlin.polemb.net/index.php?
document=371.

Ramy współpracy transgranicznej pomiędzy samorządami Polski i Niemiec są określone poprzez zapisy prawne zawarte między innymi w19:
– Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej pomiędzy
samorządami i władzami terytorialnymi, przyjętej w Madrycie w maju
1980 r. – Polska przystąpiła do niej w 1993 r.;
– Traktacie między RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy – podpisanym 17 czerwca 1991 r.; obie strony zobowiązały się
18
Jest to podstawowy dokument planistyczny, który zawiera programy i koncepcje przestrzenne oraz leksykony pojęć z zakresu szeroko rozumianego planowania i zagospodarowania
przestrzennego, ułatwiające wymianę informacji i prawidłowe porozumienie planistów po obu
stronach granicy; szerzej: www.mi.gov.pl.
19
www.berlin.polemb.net/index.php? document=371.
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w nim m.in. do wspierania współpracy między regionami, miastami, gminami i innymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności na obszarach przygranicznych.
W celu konkretyzacji postanowień przyjętego Traktatu Polska i Niemcy
powołały Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W dokumencie powołującym Komisję wskazano jej
zadania. Natomiast skuteczną realizację zadań mają zapewnić trzy komitety
działające w ramach Komisji20.
W ramach współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie planowania przestrzennego przyjęto następujące zalecenia i postanowienia21:
– wzajemnego informowania się o przygotowywanych planach zagospodarowania gmin (przygranicznych),
– wzajemnego opiniowania regionalnych planów i opracowań planistycznych o charakterze ponadlokalnym (w naszym systemie są to obecnie
plany zagospodarowania przestrzennego województwa),
– informowania się o planach lokalizacji inwestycji, mogących wywierać
wpływ na terytorium sąsiednie,
– zestawienia list projektów inwestycyjnych dla ich rekomendacji właściwym organom obu stron oraz instytucjom UE,
– współpracy transgranicznej przy wykonywaniu opracowań planistycznych i wymiany informacji,
– współpracy przy opracowywaniu podstawowych map dla gospodarki
przestrzennej.
Zalecenia te są realizowane w drodze bezpośrednich kontaktów pomiędzy niemieckimi krajami związkowymi i polskimi województwami przygranicznymi oraz między instytucjami centralnymi obu krajów.
Współpraca transgraniczna pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w zakresie gospodarki przestrzennej była bardzo
intensywna już od początku lat 90. Rezultatem wspólnie podjętych działań
było opracowanie w 1995 r. „Studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej”. Był to pierwszy tego
typu dokument w Polsce, obejmujący zachodnią część pogranicza, i stał się
20
21

Ibidem.
www.mi.gov.pl/2–48ef10fb22000–1789168-p_1.htm.
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wzorcowym opracowaniem dla obszarów transgranicznych z pozostałymi państwami sąsiednimi Polski22.
Oczekiwane rozszerzenie Unii Europejskiej o kolejne kraje Europy Środkowo-Wschodniej zdeterminowało podjęcie decyzji o konieczności ponownego przeanalizowania oraz uzupełnienia zapisów „Studium kierunkowego
zagospodarowania przestrzennego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej”
o istotne elementy związane z polityką przestrzenną na polsko-niemieckim
obszarze transgranicznym23.
Podczas obrad I Posiedzenia Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej uzgodniono, że delimitacja opracowania (czyli ustalenie
szczegółowego przebiegu granicy między dwoma państwami i naniesienie
jej na mapę24), powinna zostać poddana ponownej dyskusji. Uznano ponadto
konieczność korelacji poszczególnych działań podejmowanych przez obie strony
współpracy transgranicznej, której wynikiem powinno być sformułowanie alternatywnych wariantowych propozycji zagospodarowania przestrzeni po obu stronach granicy. Wskazano także na potrzebę zmiany formuły opracowania „Studium…”, tak by stało się dokumentem operacyjnym, wskazującym konkretne
działania (a więc raczej przyjęło formę koncepcji rozwoju pogranicza)25.
Modelowym przykładem współpracy transgranicznej jest rozwój miast
bliźniaczych: Słubic i Frankfurtu nad Odrą, których władze zdecydowały się
na wspólne opracowanie urbanistycznego transgranicznego planu struktury
przestrzennej obu miast. Na wspólnym posiedzeniu rad miejskich w 2000 roku
zastała uchwalona „Zintegrowana koncepcja strategii Frankfurt nad Odrą –
Słubice 2003”26.
22
W październiku 1995 r. „Studium…” zostało przyjęte przez ministrów właściwych w sprawach zagospodarowania przestrzennego Polski i Niemiec. Obejmowało ono tereny po obu stronach granicy polsko-niemieckiej.
23
Decyzja na temat aktualizacji tego dokumentu zapadła podczas obrad I Posiedzenia Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w 2000 r.
24
www.stosunkimiedzynarodowe.info.
25
Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronach: www.mi.gov.pl/
2–48ef10fb22000–1789168-p_1.htm; www.mi.gov.pl/2–48ef10fb22000–1789167-p_1.htm.
26
Wspólna sesja obu rad miejskich i jednobrzmiące uchwały określiły uwarunkowania przestrzenne dla skoordynowanego rozwoju obu miast. Uchwała w sprawie przyjęcia opracowanej koncepcji strukturalnej zawierała także fundamentalny dla późniejszej współpracy transgranicznej zapis o wspólnym planowaniu obu miast. Por: J. Ładysz, op.cit., s. 207.
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Dobrym przykładem jest również kilkuletnia współpraca polskich i niemieckich planistów, której celem jest sporządzenie wspólnej koncepcji rozwoju
przestrzennego wysp Usedom/Uznam i Wolin, w tym m.in. budowa wspólnej
infrastruktury i gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej i turystycznej27.
Na początku 2009 r. strona polska rozpoczęła prace nad „Mapą zamierzeń inwestycyjnych obszaru pogranicza położonego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej”28. Wyniki tych prac zaprezentowano na początku września
2009 r. we Wrocławiu, podczas VIII Posiedzenia Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.
Założono, że stale aktualizowana mapa będzie mogła stanowić realizację
Zaleceń Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej, dotyczących wspólnych
procedur dla transgranicznych postępowań w sprawach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym na obszarach przygranicznych Polski i Niemiec,
jak również być elementem wdrożenia postanowień Dyrektywy INSPIRE29.
Mapa ta będzie narzędziem informowania i uzgadniania wszelkich zamierzeń
inwestycyjnych obu stron, a w konsekwencji może pozwolić na wypracowanie
przez nie wspólnego standardu kwalifikacji zadań i zamierzeń30.
Podsumowanie
Współpraca transgraniczna stanowi obecnie kluczowy element procesu
jednoczenia się Europy. Jest ona szczególnie ważna i potrzebna na terenach
przygranicznych, gdyż pozwala na systematyczne i trwałe zacieranie różnic
widocznych nadal na terenach granicznych.
Cytując myśl przewodnią Europejskiej karty regionów granicznych
i transgranicznych: „granice są bliznami historii”; są świadectwem tego, jak
27
Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie: www.pomerania.org.
pl/stowarzyszenieb4.php.
28
Opracowanie, które stanowi punkt wyjścia przy tworzeniu opracowań strategicznych oraz
planistycznych uwzględniających spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną obszaru pogranicza. Przygotowany dokument dotyczący obszaru polskiej części pogranicza ma zostać uzupełniony o opracowania dotyczące części niemieckiej.
29
W swoich założeniach Dyrektywa INSPIRE łączy infrastruktury informacji przestrzennej tworzone w różnych krajach członkowskich w jeden spójny system; szerzej: www.geoportal.gov.pl.
30
www.mi.gov.pl/2–48ef10fb22000–1789168-p_1.htm.
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przez dziesiątki minionych lat niemożliwe było prowadzenie aktywnej polityki wyrównującej dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego, a także
zagospodarowania regionów przygranicznych, należących do różnych państw.
Tym ważniejsze wydają się podejmowane obecnie działania, sprzyjające wykorzystywaniu walorów, zasobów i cech przestrzeni granicznej,
po to by wspomóc rozwój gospodarczy, wzrost poziomu i jakości życia, niemniej jednak przy pełnym poszanowaniu wartości środowiska przyrodniczego.
Szczególną rolę w realizowaniu współpracy transgranicznej przypisuje
się przygranicznym jednostkom administracyjno-terytorialnym (zwłaszcza
tamtejszym władzom samorządowym, funkcjonującym organizacjom społecznym, przedsiębiorstwom), albowiem to one mogą pełnić i pełnią rolę swoistego rodzaju spoiwa łączącego sąsiadujące ze sobą kraje.
Ten długi i żmudny proces jednoczenia się państw „starego kontynentu”
realizowany jest przede wszystkim poprzez kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów przygranicznych, czyli odpowiednią gospodarkę przestrzenną.
Szereg zawartych umów międzynarodowych, zatwierdzonych traktatów
i inicjatyw stwarza jst odpowiednie warunki i możliwości do realizowania bardziej aktywnej, zobiektywizowanej i konsekwentnej polityki przestrzennej,
niwelującej dwupłaszczyznowość w rozwoju graniczących ze sobą obszarów.
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CROSS-BORDER COOPERATION OF POLISH AND GERMAN
TERRITORIAL UNITS IN TERMS OF SPATIAL PLANNING
Summary
The article portrays the place of spatial planning in cross-border cooperation
process. Actions undertaken among Polish and German self-government units are good
example of this cooperation. They mainly rely on the use of values and characteristics
of border areas in order to assist their economic development and increase the level
and quality of life of local communities. Consequently lead to eliminating disparities
between border regions.
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PARTYCYPACJA OBYWATELSKA WAŻNYM CZYNNIKIEM
UMACNIANIA MISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wprowadzenie
Przywrócenie w 1990 r. samorządu terytorialnego zostało powszechnie przyjęte jako doniosły akt o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym. W warunkach postępującej demokratyzacji w naszym kraju,
samorząd terytorialny został uznany za podstawową formę organizacji życia
publicznego w skali lokalnej. Reforma podziału administracyjnego kraju
wprowadzona 1 stycznia 1999 r. nadała nowe uprawnienia decyzyjne gminom,
powiatom i województwom samorządowym. Poprzez kolejny krok w decentralizacji zarządzania państwem zostały sformułowane epokowe wyzwania
dla samorządów lokalnych, można tu wymienić m.in.:
– uczynienie samorządów swoistymi podmiotami gospodarowania, podejmującymi decyzje na własny rachunek i odpowiedzialność,
– przejęcie misji przeobrażania naszego kraju w demokratyczne społeczeństwo obywatelskie,
– odrabianie zaległości w poziomie rozwoju lokalnego i regionalnego
w stosunku do państw Europy Zachodniej.
Zmiany ustrojowe spowodowały, że w społeczeństwie wyzwoliła się wola
tworzenia, samospełnienia aspiracji i marzeń. Ważne zatem stały się działania
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służące wspieraniu lokalnych inicjatyw i przedsiębiorczości oraz pobudzaniu regionalnych czynników wzrostu gospodarczego. Ich wynikiem powinno
być racjonalne ukształtowanie struktury terytorialnej rozmieszczenia gospodarki, m.in. przez właściwą alokację inwestycji publicznych (zwłaszcza infrastrukturalnych), skuteczną walkę z bezrobociem, ochronę środowiska, przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych. Do bezpośrednich przyczyn
prowadzenia przez gminy aktywnej polityki zaliczyć można m.in. generowanie dochodów dla przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, a w konsekwencji również budżetów centralnych i samorządowych, oddziaływanie na lokalny
rynek pracy, poziom życia w społecznościach samorządowych. Możliwość
skutecznego oddziaływania wiąże się bezpośrednio z poprawnym doborem
instrumentów (władztwo podatkowe gmin, poziom podatków lokalnych, stosowane ulgi, partycypacja obywatelska itp.). Ustrój samorządu terytorialnego
daje społecznościom lokalnym pewien stopień samodzielności, niezależność
decyzji w dysponowaniu mieniem (własnością komunalną) oraz tą częścią
budżetu gmin, która zależy od nich samych. Terytorium (gmina) jest podstawą
lokalnych więzi społecznych. Przestrzeń, na której dokonują się styczności
bezpośrednie jest podstawą kształtowania więzi społecznych, gospodarczych,
geograficznych, tworzenia nowych struktur społecznych. Tu tworzą się często: specyficzna gospodarka, konsumpcja, kultura, systemy wartości, sposoby
komunikowania się, odpowiednie wzory zachowania1. Nowe uwarunkowania
polityczne i społeczne stworzyły warunki do wystąpienia całkowicie obcego
dotychczas w naszym kraju zjawiska zwanego „partycypacją obywatelską”2.
1. Partycypacja obywatelska – pojęcie, cele, główne elementy
Partycypacja obywatelska sprowadza się do stworzenia efektywnego systemu zaspokajania potrzeb społecznych, a także uzyskania społecznej akcepta-

1
Por. K. Pająk, Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 153–167.
2
Por. W. Siemiński, Współzarządzanie gminą, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa–Zielona Góra 1999, s. 13–23; J. Kurczewska, Lokalne społeczeństwo obywatelskie, w:
B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Scholar,
Warszawa 2006, s.11–38.
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cji dla działań organów władzy publicznej i zaufania obywateli jako warunków skuteczności jej działań.
Partycypacja obywatelska, zwana także społeczną, to zjawisko bardzo akcentowane w koncepcji nowego zarządzania publicznego (new public
management – NPM), polegające na uczestniczeniu mieszkańców danej miejscowości, gminy, powiatu, regionu, a nawet państwa, w identyfikacji i rozwiązywaniu wspólnych potrzeb, problemów decyzyjnych. Tego typu zachowania wśród społeczności lokalnej to inaczej zarównowszelkiego rodzaju
przejawy organizowania się (zrzeszania) ludzi zmierzających do osiągnięcia wspólnych celów (w tym także do zaspokojenia swoich potrzeb materialnych i niematerialnych), jak i włączanie się ludności oraz stworzonych
przez nią organizacji w proces realizacji zadań publicznych przez władze
rządowe lub samorządowe.
Celem partycypacji obywatelskiej jest3:
– stworzenie efektywnego systemu zaspokajania potrzeb społecznych –
zadania państwa lub innych podmiotów sprawujących władzę publiczną
muszą odpowiadać potrzebom społecznym; partycypacja społeczna
umożliwia (ułatwia) dobór takich zadań i metod ich realizacji, które
w największym stopniu będą odzwierciedlać potrzeby społeczne, a także
– uzyskanie społecznej akceptacji dla działań organów władzy publicznej
i zaufania obywateli jako warunków skuteczności jej działań.
Korzyści płynące z partycypacji obywateli w życiu publicznym jednostki
samorządu terytorialnego (jst) są różnorakie i wielokierunkowe:
– 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 władzą publiczną; wymiernym efektem oparcia zarządzania sprawami
publicznymi na partycypacji obywatelskiej jest aktywizacja społeczności lokalnej (wobec rządów autorytarnych pozostaje ona bierna); dzięki
partycypacji uzyskuje się włączenie się grup i organizacji społecznych
do wspólnej realizacji zadań publicznych, a przez to osiąga się możliwość
3
D.R. Kijowski, Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych –
zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1–2, s. 9.
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wykorzystania 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 działalnością urzędów i instytucji publicznych. Jej istnienie pobudza i rozwija świadomość odpowiedzialności, bez której trudno osiągnąć wysoki poziom jakości podejmowanych decyzji i skuteczności zarządzania4.
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 publiczne5. Akcentując szczególne znaczenie partycypacji obywatelskiej, zasadne jest przybliżenie niektórych elementów składowych, jakże ważnych w celu kreowania nowej jakości działania we wspólnotach lokalnych, oto niektóre z nich:
– formy udziału społeczności lokalnej w życiu zbiorowym (drabina partycypacji),
– obywatelska inicjatywa uchwałodawcza,
– partycypacja społeczna w samorządowych procesach inwestycyjnych,
– kształtowanie przestrzeni publicznej,
– kontrola społeczna realizacji ustawowych zadań przez samorząd lokalny.
2. Formy organizowania się społeczeństwa
Istnieją różne formy udziału społeczności w życiu zbiorowym. Kluczowe
jest rozróżnienie między dwoma typami podejmowania decyzji6:
1) model agregujący, oparty na woli większości,
2) model deliberujący, poszukujący konsensu poprzez szeroką debatę.

B. Wankiewicz, Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju –
rozwiązania modelowe, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 40–41.
5
G. Kula, Samorząd dobrem publicznym – problem percepcji, w: J. Kleer (red.), Samorząd
lokalny – dobro publiczne, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 193–194.
6
P. Swianiewicz, U. Klimska, A. Mielczarek, Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Scholar, Warszawa 2004, s. 39.
4
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Tabela 1
„Drabina partycypacji” w zarządzaniu samorządową jednostką lokalną
1) Typ interaktywny
Styl zarządzania
Wspomaganie:
Samorząd udziela wsparcia
(czas, pieniądze, wiedza).
Współpraca:
Samorząd współpracuje z innymi
organizacjami na równych
zasadach.
Delegacja:
Samorząd przekazuje uprawnienia do podejmowania pewnych
decyzji czy realizacji polityki.
Uczestnictwo:
Samorząd prowadzi szeroką
dyskusję nad sposobami rozwiązywania pewnych problemów. Jej
uczestnicy mogą samodzielnie
definiować problem
i sugerować różne rozwiązania.

Rola uczestnika –
członka społeczności
lokalnej

Przykłady

Inicjator

Holenderskie Stowarzyszenie
Bezpieczeństwa na Drodze pracuje ze szkołami. Samorządy oferują wsparcie dla tej inicjatywy.

Współpracownik,
Partner

Wspólny program realizowany
z developerem prywatnym.

Współdecydujący

Rada osiedla/rada sołecka otrzymuje określone kompetencje
i środki na realizację zadań.

Konsultant

Samorząd zastanawia się, w jaki
sposób wykorzystać jakiś teren;
czy ma być on przeznaczony na
rekreację, budownictwo mieszkaniowe itp. Mieszkańcy są proszeni o zgłaszanie sugestii w tym
zakresie.

Źródło: P. Swianiewicz, U. Klimska, A. Mielczarek, Nierówne koalicje – liderzy
miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Scholar,
Warszawa 2004, s. 40.
2) Typ nieinteraktywny
Styl zarządzania
Konsultacja:
Samorząd prowadzi konsultacje
na temat proponowanego
rozwiązania, przedstawiając
ograniczoną liczbę
dopuszczalnych opcji.
Otwarty styl autorytarny:
Samorząd formułuje swoją politykę w sposób niezależny. Przekazuje informacje mieszkańcom,
przekonując ich do proponowanych rozwiązań.
Zamknięty styl autorytarny:
Samorząd podejmuje decyzje
i nie stara się o nich informować.

Rola uczestnika –
członka społeczności
lokalnej

Przykłady

Osoba
konsultowana

Samorząd przedstawia plan
wykorzystania jakiegoś terenu.
Mieszkańcy mogą się na ten
temat wypowiedzieć.

Odbiorca
przekazywanych
informacji

Samorząd podejmuje
decyzję o nowym systemie
segregacji odpadów i informuje
o nim mieszkańców. Prowadzi
kampanię informacyjną, zachęcającą do wzięcia udziału w akcji.

Brak

Brak

Źródło: P. Swianiewicz, U. Klimska, A. Mielczarek, op.cit., s. 40.
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W pierwszym przypadku ma miejsce odwoływanie się do klasycznej
zasady demokratycznej mówiącej, że ludzie są moralnie zobowiązani do przestrzegania decyzji większości, nawet jeśli te decyzje są sprzeczne z ich interesami. W drugim przypadku dominuje przekonanie, że nieskrępowana debata
doprowadzi w końcu do konsensu. Zadaniem instytucji demokratycznych jest
stworzenie warunków dla takiej debaty. Niektóre formy partycypacji, takie jak:
petycje, lobbing, demonstracje, referenda czy sam udział w wyborach lokalnych, odwołują się do pierwszego modelu. Natomiast formy, takie jak udział
w debatach publicznych organizowanych przez władze samorządowe albo
organizacje pozarządowe czy wyrażanie opinii w prasie, radiu i telewizji lokalnej przed podjęciem decyzji przez radę, nawiązują raczej do drugiego z modeli.
Mówiąc o różnych formach partycypacji, można także nawiązać do koncepcji „drabiny partycypacji”, która odwołuje się do intensywności i wpływu
partycypacji na faktycznie podejmowane decyzje. Koncepcja takiej drabiny
(por. tabela 1) dzieli relacje między władzą lokalną a społecznością na dwa typy:
nieinteraktywny – członkowie społeczności lokalnej są co najwyżej informowani o zamierzeniach władzy lub powiadamiani o jakimś planie;
interaktywny – w ramach tego typu możemy wyróżnić kilka szczebli partycypacji, począwszy od zgłaszania propozycji rozwiązania danego problemu
aż do inicjowania jakichś działań.
Model interaktywny jest bardzo pożądany w naszych warunkach. Aktualnie w wielu gminach i powiatach jest stosowany jednak model nieinteraktywny. Wynika to głównie z faktu, że społeczności lokalne nie wszędzie są zintegrowane, a działalność publiczna (na rzecz wspólnoty lokalnej) znajduje się
poza ich zainteresowaniem.
3. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
Polskie prawo wyposażyło członków wspólnot samorządowych w możliwość ich bezpośredniego i pośredniego udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć
przez organy jst7. Obywatele przestają być tylko podmiotami administrowanymi, a zaczynają aktywnie uczestniczyć w sprawach publicznych, zarówno
7
Por. K. Bandarzewski, P. Chmielnicka, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, PWN, Warszawa 2006, s. 123–130.
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jako inicjatorzy pewnych działań, jak i ich uczestnicy. Brak możliwości rzeczywistego oddziaływania mieszkańców na treść decyzji samorządowych
czyni z nich tylko biernych odbiorców, odległych od elementów podmiotowości w koncepcji samorządu terytorialnego.
Samorządy terytorialne są niezwykle ważnym instrumentem budowy
społeczeństwa obywatelskiego. Umożliwiają członkom społeczności samorządowych bezpośredni udział w podejmowaniu rozstrzygnięć przez organy
jst lub w sposób pośredni8.
Jedną z form udziału bezpośredniego mieszkańców w podejmowaniu rozstrzygnięć przez organy samorządowe jest referendum, które polega
na wiążącym rozstrzyganiu konkretnego problemu przez ogół mieszkańców
jst w formie powszechnego głosowania. Ustawa z dnia 15 września 2000 r.
o referendum lokalnym rozróżnia dwa rodzaje referendum: obligatoryjne
i fakultatywne.
Zgodnie z obowiązującym prawem referendum obligatoryjne jest przeprowadzane w sprawie odwołania organu stanowiącego jst, a w przypadku
gminy – wójta, burmistrza czy też prezydenta miasta. Przedmiotem referendum gminnego może być również kwestia samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne, które mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji
organów gminy. W trybie zaś referendum fakultatywnego mogą być rozstrzygane wszystkie ważne dla danego samorządu sprawy, jeśli oczywiście mieszczą się one w zakresie zadań i kompetencji organów danej jst. Możliwe jest
przeprowadzanie referendum o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym,
gdyż wynik referendum nie może być rozumiany jako ostatecznie załatwiający
sprawę, a jedynie w sprawie poddanej pod głosowanie organ stanowiący jst
obowiązany jest podjąć niezwłocznie czynności w celu jej realizacji, co może
oznaczać wydanie odpowiedniej opinii lub zajęcie odpowiedniego stanowiska,
oczywiście zgodnego z wynikiem praktycznym danego referendum.
Inną formą bezpośredniego udziału mieszkańców wspólnoty samorządowej w kreowaniu rozstrzygnięć organów jst są konsultacje społeczne, polegające na wyrażaniu niewiążącej opinii na temat rozstrzygnięcia przedstawionego
problemu przez ogół mieszkańców jst, w formie powszechnego głosowania.
8
Por. A. Miruć, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, „Samorząd Terytorialny” 2010,
nr 1–2, s. 31–38.
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Jeśli sprawa dotyczy zmian w organizacji terytorialnej jst, np. zmiany przebiegu granicy jednostki i utworzenie jednostek pomocniczych, to przeprowadzenie konsultacji jest obligatoryjne. W każdej innej sprawie mogą być przeprowadzone konsultacje fakultatywne. Choć konsultacje społeczne nie posiadają charakteru wiążącego, to ich przeprowadzenie ma często istotne znaczenie legitymizacyjne dla określonego kształtu rozstrzygnięć organów jednostek
samorządu, jak również wzmacnia zadania kierowane przez władze samorządowe do obywateli.
Kreowanie rozstrzygnięć przejawia się również w prawie do składania
przez obywateli skarg i wniosków, które prawo to wynika wprost z przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego9 (art. 221–247), lecz nie musi być
ograniczone tylko do postępowania jurysdykcyjnego. W tym zakresie najwięcej zależy od treści regulacji uchwalonych przez rady i sejmiki jst.
Polski ustawodawca dopuszcza wyposażenie mieszkańców jst w możliwość zgłaszania projektów uchwał i poddawania ich pod głosowanie. Powyższe uprawnienie powinno być określone w statucie jednostki pomocniczej
gminy. Takie rozwiązania są przejawem realizacji przede wszystkim zasady
jawności obrad oraz zapewnienia jak najszerszego udziału mieszkańców
w całej procedurze uchwałodawczej. Generalnie inicjatywa uchwałodawcza
(poza przypadkami wynikającymi wprost z ustawy o samorządzie gminnym
i innych ustaw) najczęściej jest przyznawana komisjom, klubom radnych,
oprócz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Statuty niektórych miast i gmin
zawierają zatem rozwiązania dotyczące inicjatywy uchwałodawczej przyznanej grupie mieszkańców gminy lub miasta.
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza winna być istotnym instrumentem aktywności obywatelskiej mieszkańców, dającym możliwość większego uczestnictwa w działaniach na rzecz gminy, miasta, sołectwa. To właśnie mieszkańcy rozstrzygają, choć za pośrednictwem właściwych organów jst.
Zatem obywatele przestają być tylko podmiotami administrowanymi, a zaczynają aktywnie uczestniczyć w sprawach publicznych, korzystając z możliwości wniesienia inicjatywy uchwałodawczej. Dzięki uczestnictwu w inicjatywie uchwałodawczej jednostka ma możność faktycznie realizować swoją podmiotowość zagwarantowaną w Konstytucji RP.
9

DzU 2001, nr 142, poz. 1590, z późn. zm.
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Należy podkreślić, że obywatelska inicjatywa uchwałodawcza znajduje
swoje uzasadnienie w treści ustawy o samorządzie gminnym. Istotne znaczenie w tym zakresie posiadają statuty gmin, miast i jednostek pomocniczych.
Dość rzadko zawierają zasady procedury wnoszenia obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej, dlatego też odrębnego opracowania wymaga problematyka
efektywności obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w praktyce miast,
gmin i jednostek pomocniczych.
4. Partycypacja społeczna w samorządowych procesach inwestycyjnych
W ostatnich latach jst zdecydowanie uaktywniły się w roli inwestora.
Szczególnie widoczny jest wzrost inicjatyw samorządowych w sektorze infrastruktury. Pomimo tego, że budżety jst są obciążone wydatkami na wiele dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, notuje się zdecydowane zwiększenie wydatków na zakup usług i towarów związanych z inwestycjami. Oprócz kwot budżetowych przeznaczanych na wynagrodzenia dla
administracji, obsługę lokalnych zakładów administracyjnych (szkół, przedszkoli, szpitali, domów pomocy społecznej), potwierdza się wzrost wydatków
inwestycyjnych do 35% całości budżetów gmin.
Można jednocześnie zauważyć, że inwestycje w infrastrukturę powodują duże zmiany w układzie przestrzennym i środowiskowym poszczególnych terenów, a nawet w sferach społecznych objętych zmianami. Nie pozostaje to obojętne dla mieszkających na terenie tych jednostek obywateli, którzy chcieliby mieć bieżący wpływ na realizowane inwestycje i dlatego szczególnie ważna wydaje się ich rola w planowaniu i realizacji poszczególnych
inwestycji. Każdego rodzaju presja społeczna (zarówno pozytywna – zwolenników inwestycji, jak i negatywna – jej przeciwników) powinna – zgodnie
z zasadą demokratycznego państwa prawnego – być dopuszczalna, jednak,
aby nie dochodziło do sytuacji wątpliwych pod względem etycznym, powinno
się dokonywać ustalenia konkretnych możliwości, zgodnie z prawem partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji dotyczących tego rodzaju zadań,
realizowanych przez samorząd10.
10
Por. D.J. Kościuk, Udział organizacji społecznych w samorządowych procesach infrastrukturalnych, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1–2, s. 73–83.
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Bez większych wątpliwości można przyjąć, że udział poszczególnych
obywateli, jako osób fizycznych w analizowanym procesie, nie został w polskim prawie objęty zbyt wieloma gwarancjami. W opinii społecznej są one
na tyle małe, że uznaje się, iż jedynie zorganizowane podmioty prawa, jak stowarzyszenia, zrzeszenia czy inne formy prawnej organizacji społeczeństwa,
mają możliwość i środki prawne uczestniczenia w procesach zmian infrastrukturalnych podejmowanych przez administrację lokalną.
Udział obywateli w inicjowaniu procesu inwestycyjnego jednostki samorządowej, w której zamieszkują jest możliwy poprzez wystąpienie z petycją
czy wnioskiem, które w praktyce również nie zobowiązują właściwych władz
samorządowych do żadnych – poza formalnymi procedurami administracyjnymi – działań w zakresie realizacji postulatów z nich wynikających. Szczególny nacisk – w zakresie inwestycji w infrastrukturę – położono w przepisach dotyczących ochrony środowiska, urbanistyki czy prawa budowlanego
(w odniesieniu do inwestycji wymagających ochrony środowiska).
Procedura administracyjna stawia organizację społeczną w roli podmiotu
o szerokim spektrum możliwości działania. Może ona bowiem być zarówno
stroną postępowania, gdyby posiadała w danej sprawie interes prawny, jak
i podmiotem zajmującym stanowisko w sprawie. Bez wątpienia może również uczestniczyć w procedurze jako podmiot na prawach strony, bądź też
nie uczestnicząc, ma możliwość przedstawienia organowi swojego poglądu
w sprawie, wyrażonego w uchwale bądź oświadczeniu jej organu statutowego.
Każdy proces inwestycyjny da się wpisać w określone ramy proceduralne. Dlatego jest niezbędne umiejscowienie w konkretnym etapie, bądź etapach, możliwości udziału organizacji społecznych w tej procedurze. W sprawach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez jst taki
udział będzie widoczny szczególnie na etapie wydawania pozwoleń na budowę
obiektów budowlanych (drogi, łącza czy inne media), realizacji planów zagospodarowania przestrzennego czy wydawania tzw. decyzji środowiskowych.
Zatem nie jest wykluczony przy tym udział społeczeństwa w planowaniu czy
realizacji inwestycji. Konstytucja RP (art. 12) wyraża zasadę udziału obywateli w działaniu państwa, poprzez umożliwienie tworzenia rozmaitych struktur organizacyjnych, w celu wyrażania opinii społecznych czy obrony interesów społeczeństwa. Wymienia się przy tym związki zawodowe, organizacje

Partycypacja obywatelska ważnym czynnikiem umacniania misji samorządu… 481

rolnicze, stowarzyszenia oraz ruchy obywatelskie i inne dobrowolne zrzeszenia, jak też fundacje.
Wydaje się, że możliwość udziału społeczeństwa i jego prawnie zorganizowanych grup w procesach prowadzących do realizacji inwestycji o charakterze infrastrukturalnym jest skoncentrowana głównie w czasie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń administracyjnych. Pomimo tego, że teoretycznie
dopuszcza się wpływ na etap decydowania o rodzaju, jakości i charakterze
inwestycji, choćby w ramach petycji, konsultacji społecznych czy referendum,
to w praktyce dopiero proces prowadzący do uzyskania niezbędnych aktów
administracyjnych pozwala na zastosowanie prawem przewidzianych instrumentów. Prawodawca zagwarantował w tym przedmiocie duże możliwości
inicjatywy społecznej w przepisach ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, jak i szczegółowych aktach normatywnych, zarówno w aspekcie
liczby sytuacji, w których może wystąpić, jak i szerokiego wachlarza możliwych do zastosowania środków prawnych.
5. Kształtowanie przestrzeni publicznej
Przestrzeń publiczna, zgodnie ze swoją nazwą, jest dobrem należącym
do całego społeczeństwa. Zgodnie z tym założeniem każdemu członkowi tej
wspólnoty powinny przysługiwać równe prawo w zakresie dostępu do przestrzeni publicznej oraz równy wpływ na jej kształtowanie. Podstawowym
czynnikiem kształtowania przestrzeni, poza samą działalnością inwestycyjną,
jest planowanie przestrzenne, dla którego głównym aktem normatywnym jest
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podstawą do działań
planistycznych jest ład przestrzenny, zdefiniowany jako kształtowanie przestrzeni, który tworzy harmonijną całość, z uwzględnieniem wszelkich uwarunkowań i wymagań funkcjonalnych, społeczno-gospodarczych, środowiskowych, kulturowych oraz kompozycyjno-estetycznych11.
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy
należy do zadań własnych gminy. Kształtowanie przestrzeni publicznej jest
obowiązkiem gminy, w którym mogą partycypować członkowie tej wspól11
Por. A. Suławko-Karetko, Udział społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej
w kontekście reklamy zewnętrznej, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1–2, s. 111–118.

482

Adam Szewczuk

noty. Władza w gminie jest sprawowana bezpośrednio przez wspólnotę lub
pośrednio poprzez wybranych przez mieszkańców gminy przedstawicieli. Planowanie przestrzenne, wyrażające się w postaci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jest najważniejszym, obok stanowiących ich podstawę studiów, narzędziem prowadzenia polityki gminy w zakresie władztwa
nad jej terytorium. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pełnią funkcję narzędzia, za którego pomocą jest realizowana gminna polityka
w zakresie ochrony zabytków, przyrody, kształtowania estetyki przestrzeni
oraz inne polityki samorządu terytorialnego i państwa.
W procesie uchwalania planu znaczącą rolę odgrywa czynnik społeczny.
Mieszkańcy mogą wywierać wpływ na kształt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wszystkich stadiach jego tworzenia. Przewidziany
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym udział społeczeństwa w tworzeniu prawa miejscowego, jakim są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, można w pewnym sensie zaliczyć w poczet mechanizmów demokracji partycypacyjnej. Niewątpliwą zaletą dopuszczenia partycypacji społecznej w pracach związanych z tworzeniem studium i planu miejscowego
jest możliwość podzielenia się „ciężarem odpowiedzialności”, za konsekwencje
wypływające z założeń planów, między władze a członków wspólnoty lokalnej,
co jest szczególnie istotne w przypadku różnego rodzaju konfliktów interesu.
6. Kontrola instytucjonalna i społeczna realizacji ustawowych zadań
przez samorząd lokalny
O tym, że jst powinny być stale i wnikliwie poddawane czynnościom
(obserwacjom) kontrolnym, decydują dwa względy12:
Po pierwsze, jst gospodarują środkami publicznymi, a więc środkami,
których same nie wypracowały. Kontrola sektora samorządowego ma więc
za zadanie ochronę podatników przed złym korzystaniem z ich dochodów
pobranych w formie podatków i innych opłat na rzecz tego sektora. Podatnik, z mocy prawa zobowiązany do ponoszenia ciężarów na rzecz państwa,
ma prawo żądać, by jego pieniędzmi dobrze gospodarowano.
12
E. Malinowska, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, ODDK,
Gdańsk 2002, s. 545.
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Po drugie, działalność jednostek sektora samorządowego nie jest nastawiona
na maksymalizację zysku, co niestety oznacza często prowadzenie gospodarki
nieracjonalnej. Gdy nie działają normalne mechanizmy ekonomiczne wymuszające efektywność działania, najważniejszym instrumentem zapewniającym racjonalne funkcjonowanie sektora samorządowego pozostaje ustanowienie ścisłych
reguł gospodarki finansowej i stała kontrola ich przestrzegania przez instytucje
do tego celu powołane, jak i członków wspólnot lokalnych.
Kontrola i nadzór w sektorze samorządowym są więc z jednej strony, niezbędnym elementem demokratycznego porządku prawnego, z drugiej – instrumentem zapewniającym względną efektywność działalności tego sektora. Takiej
działalności oczekują wspólnoty lokalne. Doświadczenia praktyczne z funkcjonowania podmiotów i jednostek sektora publicznego wskazują, że mimo wypracowania w naszym kraju „uregulowań prawnych – ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, kodeksów, regulaminów itp.” dobrze służących podwyższaniu efektywności gospodarowania „publicznym pieniądzem”, nadal w wielu przypadkach
ma miejsce naruszanie dyscypliny finansów publicznych13. Zbiór metod, narzędzi
itp. służących eliminowaniu zjawisk dysfunkcyjnych w gospodarowaniu zasobami pieniężnymi w sektorze publicznym stale się zwiększa. Do najpowszechniejszych rozwiązań organizacyjnych wykorzystywanych w sektorze publicznym, których skuteczność oddziaływania na sposoby zarządzania gospodarką
finansową jest duża, należy zaliczyć rozwiązania instytucjonalne, takie jak:
– kontrola finansowa,
– audyt wewnętrzny,
– audyt zewnętrzny i kontrole organów państwowych.
Niewątpliwie instytucjonalne metody oddziaływania na gospodarkę finansową w sektorze publicznym charakteryzują się umiarkowaną skutecznością
przy kreowaniu proefektywnościowych orientacji w wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Dużą wymowę społeczną posiada misja sprawowana przez
komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Por. B. Cybulski, Nieprawidłowości w zakresie gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego stwierdzane przez regionalne izby obrachunkowe, w: W. Miemiec (red.),
Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, 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.
13
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(ze względu na ich siłę sprawczą)14. Na całościowy obraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych (obok procedur kontrolno-sprawdzających) istotny
wpływ mają jeszcze inne czynniki, stosunkowo mało postrzegane i doceniane
w naszej rzeczywistości. Należałoby w tym miejscu odwołać się m.in. do15:
– etyki pracowników zatrudnionych w sektorze samorządowym;
– profesjonalizmu reprezentowanego przez osoby zaangażowane w procesy decyzyjne dotyczące zarządzania publicznymi finansami;
– stopnia identyfikowania się pracowników jst z ich użyteczną misją w społeczeństwie, wspólnotach lokalnych;
– istniejącego zbioru wzorców racjonalnych postaw decydentów w sektorze samorządowym;
– stanu relacji: sektor samorządowy (jako kapitał społeczny) – społeczności lokalne. W praktyce wymownym miernikiem tych relacji jest osiągany poziom partycypacji obywatelskiej.
Efekt synergiczny wyrażający się stałym wzrostem poziomu życia społeczności lokalnych jest realny do uzyskania przy pełnym zespoleniu form
aktywności i działań, składających się na „partycypację obywatelską”, oraz
skuteczności zinstytucjonalizowanych form oddziaływania na realizację ustawowych zadań przypisanych samorządowi lokalnemu
Wydaje się, że aktualnie największą siłą instytucji kontrolnych pozostają media: podawanie do publicznej wiadomości wyników przeprowadzonych kontroli ma często większą siłę oddziaływania niż zalecenia pokontrolne przedstawiane kontrolowanym jednostkom sektora samorządowego.
Rola mediów nie powinna ograniczać się do relacjonowania wyników pracy
instytucji kontrolnych. Dla sprawnego działania sektora samorządowego kapitalne znaczenie ma zapewnienie wszystkim obywatelom, instytucjom rządowym i pozarządowym dostępu do pełnej, rzetelnej informacji o funkcjonowaniu tego sektora. Możliwość społecznej kontroli gospodarowania środkami
Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest dwuinstancyjne. W pierwszej instancji organami orzekającymi są: resortowe komisje orzekające, wspólna
komisja orzekająca, komisje orzekające w sprawach o naruszanie dyscypliny finansów publicznych przy regionalnych izbach obrachunkowych. Orzeczenia komisji pierwszej instancji mogą
być zaskarżane do Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów.
15
A. Szewczuk, M. Zioło, Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 282–283.
14
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publicznymi i realizacji ustawowych zadań jest równie ważna, jak działanie
wyspecjalizowanych instytucji kontrolnych.
Organizacje pozarządowe, mieszkańcy wspólnot, obserwując działalność
władz samorządowych, rad gmin oraz swoich radnych wybranych w wyborach
demokratycznych (poprzez zapoznawanie się ze sprawozdawczością z ich zaangażowania i aktywności na rzecz dobra publicznego, informacji okresowych, sprawozdań z posiedzeń rad gmin itp.), mają podstawy do tego, aby publicznie wypowiadać się na temat pracy urzędów administracji publicznej, jakości i zakresu realizowanych zadań przypisanych im ustawowo itp. Działania te mają podnosić standardy życia publicznego, pomagać budować pozytywne wzajemne relacje, przyczyniać się do wzrostu zaufania do władz publicznych. Społeczności lokalne, realizując funkcje kontrolne w stosunku do działalności gmin, powiatów i województw
samorządowych, podejmują działania służące głównie poprawie zaspokajania
potrzeb publicznych oraz wskazują nowe efektywniejsze ścieżki ich wykonawstwa.
Reasumpcja
Partycypacja społeczna w przebiegu spraw publicznych, zarówno
na poziomie lokalnym, jak i ponadlokalnym, jest jedną z najistotniejszych cech
wspólnego społeczeństwa. Można się z nią spotkać nie tylko w sferze zarządzania jednostkami administracji publicznej i wspólnotami samorządowymi, lecz
również np. w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i na wielu innych polach.
Mamy do czynienia z wyraźnym zróżnicowaniem stopnia i form aktywności
społecznej na rzecz własnego miejsca zamieszkania na polskiej wsi i w polskim mieście. Istnieje wiele dowodów na to, że ludność gmin wiejskich zdolna
jest do dużych poświęceń na rzecz własnego środowiska, do wniesienia wkładów pracy i zasileń finansowych w modernizację swych środowisk. Na terenach miejskich rola organizatorska władz lokalnych w inicjowaniu partycypacji ludności w zarządzaniu gminą jest jeszcze trudniejsza niż na wsi.
Wzorce partycypacji ludności w rozwiązywaniu publicznych spraw lokalnych nie są w Polsce bogate i nie mają długich tradycji. Z niskim poziomem
partycypacji wiąże się również np. niższy poziom wykształcenia społeczeństwa
(a w Polsce jest on w porównaniu ze społeczeństwami Zachodu znacząco niższy).
Postulat społecznej modernizacji naszych społeczności lokalnych znaczy niemal
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to samo, co rozwój wśród ich członków postaw i wzorców partycypacyjnych. Tak
więc przez najbliższe dekady partycypacja społeczna będzie tym hasłem i celem,
które najintensywniej będziemy wdrażać w praktykę naszych wspólnot samorządowych i wyłanianych przez nie organów samorządu terytorialnego.
Trzeba rozwijać demokrację lokalną, kreować adekwatne warunki dla
przedstawicieli wspólnot do udziału w pracach samorządu lokalnego. Ugruntowanie takiej filozofii myślenia wymaga czasu, ten proces będzie długotrwały,
wymagający współdziałania społeczeństwa i władz zarówno samorządowych,
jak i centralnych – jest on jednak konieczny do osiągnięcia pełnej wyrazistości „systemu partycypacji obywatelskiej w naszym kraju”.
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CIVIC PARTICIPATION AS AN IMPORTANT FACTOR IN STRENGTHENING THE MISSION OF SELF-GOVERNMENT ENTITIES

Summary
The restoration of self-government entities in 1990 has been widely reported
as an act of crucial political, social and economic meaning. Among the many tasks
assigned by law to local governments, is an epoch-making challenge: taking over
the mission of transformation the state into democratic civil society. Expression of
this task is the phenomenon of “citizen participation”. The structure consist of many
essential elements such as:
– forms of community participation in collective life (ladder of participation);
– civic initiative in the process of creating legal acts;
– social participation in local government investment processes;
– shaping of public space;
– social control by the implementation of statutory tasks of local government.
Patterns of civic participation in solving local public affairs in Poland is not
rich and do not have a long tradition. In the next decade civic participation is going
to be the slogan and goal, which are hard to implement in practice of functioning of
local communities. The great challenge is development of the local democracy and
creating adequate conditions for the representatives of communities to participate in
local government activity.
Translated by Magdalena Zioło
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INSTRUMENTY ZADŁUŻANIA SIĘ JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA RYNKU FINANSOWYM

Wprowadzenie
Jedną z przyczyn sięgania przez jednostki samorządu terytorialnego (jst)
po środki zwrotne jest niewystarczalność dochodów samorządu terytorialnego pozyskiwanych zarówno ze źródeł własnych, jak w postaci transferów
z budżetu państwa, w stosunku do skali realizowanych zadań. Postępujący
proces decentralizacji zadań publicznych, coraz większy ich zakres przejmowany przez gminy, powiaty czy województwa bez adekwatnego zapewnienia
dodatkowych, wystarczająco wydajnych dochodów, nieuchronnie prowadzi
do ustawicznych trudności w równoważeniu budżetów jst. Szczególnie podczas realizacji wieloletnich programów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju lokalnego i regionalnego jst zmuszane są sięgać po źródła zwrotnego
finansowania.
1. Istota i rodzaje instrumentów dłużnych jst
Inwestycje samorządowe w większości przypadków są inwestycjami
infrastrukturalnymi, charakteryzującymi się zazwyczaj znaczną kapitałochłonnością, długim okresem realizacji oraz wysokimi kosztami przekraczającymi
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możliwości finansowe rocznego budżetu. Wykorzystywane źródła finansowania inwestycji są przy tym zróżnicowane, zależą od uwarunkowań społeczno-gospodarczych danej jednostki samorządu, a także realizowanej polityki
finansowej oraz bieżącej gospodarki budżetowej. Dobór odpowiednich źródeł finansowania projektów jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o podjęciu i realizacji inwestycji1. Wielu praktyków samorządowych podziela zdanie, że środki własne samorządów lokalnych stanowią najłatwiejszy, bo najprostszy i najbezpieczniejszy sposób finansowania inwestycji. Doświadczenie jednak pokazuje, że z trudem wystarczają one na pokrycie
wydatków działalności bieżącej2. W tej sytuacji realizacja wieloletnich projektów inwestycyjnych jest możliwa pod warunkiem pozyskania odpowiednich zewnętrznych źródeł finansowania.
Źródła zwrotnego finansowania, spośród których mogą wybierać władze
lokalne, obejmują przede wszystkim kredyty bankowe, pożyczki oraz środki
z emisji papierów wartościowych, w tym głównie obligacji. Środki te otrzymywane są na określony czas i na określonych warunkach. Przy ich wykorzystaniu jst muszą uwzględniać regulacje prawne precyzujące zasady konstruowania i wykorzystania instrumentów dłużnych3. Najważniejszymi aktami
prawnymi w tym zakresie są: kodeks cywilny4, ustawa o finansach publicznych5, ustawa o obrocie papierami wartościowymi6, prawo bankowe7 oraz
ustawa o obligacjach8.
1
Cz. Rudzka-Lorentz, J. Sierak, Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, w: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, s. 164–165.
2
Problem staje się szczególnie istotny wobec przepisów, jakie wprowadziła nowa ustawa
o finansach publicznych, mianowicie obliguje jst do bezwzględnego przestrzegania równowagi
w tzw. części bieżącej budżetu, zarówno na etapie jego uchwalania, jak i realizacji (art. 242
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., DzU 2009, nr 157, poz. 1240). Przepis będzie miał po raz
pierwszy zastosowanie do uchwał budżetowych przyjmowanych na 2011 r.
3
M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 89.
4
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
5
Aktualnie: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157,
poz. 1240.
6
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
DzU 1997, nr 118, poz. 754.
7
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939, z późn. zm.
8
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 1995, nr 83, poz. 420, z późn. zm.
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Samorząd terytorialny zaciąga kredyty, pożyczki i emituje obligacje
na nieco innych warunkach niż pozostali uczestnicy rynku kapitałowego.
Wynika to nie tylko z konieczności przeprowadzania postępowania przetargowego, lecz także z daleko posuniętej regulacji prawnej odnoszącej się
do rodzaju wykorzystywanego instrumentu finansowego, jak i rozmiarów łącznego zadłużenia9. Jst znacznie różnią się od innych podmiotów występujących
na rynku kapitałowym, których celem jest pozyskanie środków zwrotnych.
Do najważniejszych różnic można zaliczyć: stałe dochody, których otrzymywanie zapewnione jest zapisami w odpowiednich ustawach, pewność istnienia, wynikająca z niemożności upadłości samorządu terytorialnego, znaczny
majątek własny, prowadzenie działalności finansowej w oparciu o budżet, jawność finansów. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do tego, że jst są traktowane jako solidni, pewni partnerzy w obrocie gospodarczym. Dotyczy to również sytuacji, gdy jst zaciągają dług10.
2. Kredyty i pożyczki
Podstawowymi przychodami zwrotnymi wykorzystywanymi przez jst
są kredyty i pożyczki. Wymienione źródła zewnętrznego zasilania finansowego, obok wielu cech wspólnych, mają też cechy odrębne. I tak, umowa
pożyczki uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, który stanowi,
że „przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko
co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy
albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”11. Z kolei
warunki zaciągania kredytów określone są w prawie bankowym, zgodnie
z którym „przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych
z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty
9
W. Gonet, Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, s. 82.
10
Ibidem, s. 41.
11
Art. 720 § 1 Ustawy – Kodeks cywilny.
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prowizji od udzielonego kredytu”12. Kredytodawcą może być jedynie bank,
a umowa powinna mieć formę pisemną.
Do głównych różnic między kredytem a pożyczką zaliczyć można następujące:
– pożyczki może udzielić każdy podmiot prawa cywilnego, kredytu zaś
udzielają wyłącznie banki;
– kredyt jest przeznaczony na cele określone w umowie, a bank ma możliwość kontrolowania sposobu jego wykorzystania, przy pożyczce nie
ma ograniczeń tego rodzaju;
– przyznanie kredytu wiąże się z naliczaniem odsetek i pobieraniem prowizji, elementy te nie muszą występować w umowie pożyczki;
– umowa kredytowa musi być zawarta na piśmie, a umowa pożyczki tylko
wtedy, gdy kwota pożyczki przekracza 500 zł;
– umowa pożyczki przenosi na własność pożyczkobiorcy określone środki
pieniężne, umowa kredytu zaś nie przenosi przedmiotu kredytu na kredytobiorcę, ale zostawia do dyspozycji kredytobiorcy, na czas określony
w umowie, oznaczoną kwotę środków finansowych.
Pomimo tych różnic, cele zaciągania kredytów i pożyczek przez jst
są zbliżone. Najważniejszym celem zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek jest pokrycie przejściowego deficytu budżetu danej jst,
występującego w trakcie roku budżetowego. Z kolei kredyty i pożyczki
długoterminowe przeznaczane są zazwyczaj na finansowanie planowanego
w uchwale budżetowej deficytu gminy, powiatu i województwa13, w szczególności na spłatę wcześniejszych zobowiązań, a także na finansowanie
inwestycji14.
Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu (pożyczki) organy jst
powinny przeprowadzić wnikliwą analizę wpływu tych przychodów na przyszły poziom wydatków danej jst. Taką analizę bez wątpienia ułatwiać ma wprowadzona przepisami nowej ustawy o finansach publicznych instytucja wieloletniej prognozy finansowej jst15.
Art. 69 ust. 1 Ustawy – Prawo bankowe.
Art. 217 ust. 2 dotyczący źródeł finansowania deficytu budżetu jst.
14
L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego, Wrocław 2004, s. 140.
15
Art. 226–231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
12
13
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Inwestycje realizowane przez gminy mogą być także sfinansowane
z preferencyjnych kredytów oferowanych przez unijne instytucje finansowe,
w szczególności Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju
Rady Europy (CEB). Kredyty te są obecnie dostępne w czterech polskich bankach: Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Banku
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Banku BPH. Ich preferencyjność
polega głównie na długim okresie finansowania – do 15 lat, a w niektórych
bankach nawet do 20 lat. Korzystne jest również oprocentowanie. Może ono
kształtować się w granicach 5% w skali roku. W przypadku linii kredytowej
Europejskiego Banku Inwestycyjnego minimalna wartość projektu wynosi 40
tys. euro, natomiast maksymalna 25 mln euro. Dla projektów inwestycyjnych
finansowanych z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy odpowiednie wartości wynoszą 5 i 20 mln euro. Wysokość dofinansowania z każdego
z tych banków nie może przekroczyć 50% kosztów projektu inwestycyjnego16.
3. Emisja obligacji
Kolejnym źródłem przychodów zwrotnych jest emisja dłużnych papierów wartościowych. Zalicza się do nich: obligacje, czeki, weksle, bony komunalne. Największe znaczenie mają obligacje. Nie są one zbyt popularną formą
finansowania zwrotnego wśród jst w Europie, natomiast od ponad 100 lat
są powszechnie wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych17.
Obligacja to instrument dłużny, którego emitent zobowiązuje się wobec
wierzyciela do zwrócenia pożyczonej kwoty razem z odsetkami w wyznaczonym terminie18. Można powiedzieć, że nabywca obligacji udziela w ten sposób kredytu jej emitentowi.
Obligacje komunalne emitowane są w różnych celach. Dzięki środkom
ze sprzedaży papierów krótkoterminowych władze lokalne mogą pokryć przejściowe różnice między wydatkami bieżącymi a wpływami z podatków. Naj16

P. Jakubowski, Kredyty dla gmin, „Skarbnik i Finanse Publiczne” styczeń/luty 2010, nr 1,

s. 25.
Na temat doświadczeń amerykańskich pisze m.in. G. Kozuń-Cieślak, Obligacje komunalne – instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008, rozdz. 7.
18
F.J. Fabozzi, Rynki obligacji. Analiza i strategia, WIG-PRESS, Warszawa 2000, s. 1.
17
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częściej jednak obligacje długoterminowe emitowane są w celu sfinansowania wieloletnich projektów wymagających znacznych nakładów, związanych
zazwyczaj z budową dróg, remontami i rozbudową placówek oświatowych
oraz budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji itp.
Do najważniejszych funkcji pełnionych przez obligacje komunalne
należą19:
1) funkcja kredytowa (emisja obligacji jest sposobem na względnie mniej
kosztowne pozyskanie kapitału),
2) funkcja lokacyjna (dla ich nabywców stanowią jedną z form lokowania wolnych środków finansowych),
3) funkcja obiegowa (związana z możliwością dokonywania obrotu wtórnego papierami wartościowymi),
4) funkcja gwarancyjna (posiadacz obligacji ma możliwość wyegzekwowania przysługujących mu świadczeń należnych od emitenta),
5) funkcja rozwojowa (środki pozyskane poprzez emisję obligacji są najczęściej przeznaczane na inwestycje, a zatem rozwój jst),
6) funkcja promocyjna (informacje o emisji obligacji są publikowane,
w rezultacie oznacza to promocję gminy czy powiatu),
7) funkcja skarbowa (emisja obligacji nie tylko pozwala na sfinansowanie deficytu budżetowego, lecz także stanowi źródło zasilenia skarbu).
Zgodnie z ustawą o obligacjach, gmina emitująca obligacje komunalne
ma obowiązek oznaczyć cel ich emisji i nie może przeznaczyć środków finansowych uzyskanych z emisji obligacji na inne cele20. Ustawodawca określił
także szczegółowo zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji.
W perspektywie atrakcyjną formą pozyskiwania środków finansowych
z pewnością mogą stać się obligacje przychodowe. Ich specyficzną cechą jest
ograniczenie odpowiedzialności emitenta do wysokości przychodów uzyskiwanych z przedsięwzięcia finansowanego z emisji. Spłata zadłużenia następuje
z przychodów generowanych przez powstałą inwestycję21. Obligacje przychodowe są szeroko rozpowszechnione w Stanach Zjednoczonych, gdzie stanowią
19
B. Guziejewska, Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria
a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 142 i n.
20
P. Wajda, Prawne i ekonomiczne aspekty obligacji komunalnych emitowanych przez gminy
w drodze oferty publicznej na rynek regulowany, „Finanse Komunalne” 2009, nr 5, s. 16.
21
Cz. Rudzka-Lorentz, J. Sierak, op.cit., s. 172.
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ponad 60% rynku obligacji22. Mogą one być korzystnym instrumentem finansowania przez jst usług z zakresu użyteczności publicznej, które charakteryzują się przewidywalnością strumienia przychodów oraz niskim ryzykiem
biznesowym (np. transport publiczny, odprowadzanie ścieków)23. Obligacje
przychodowe nie są jednak rozpowszechnione w Polsce, choć można zauważyć, że od kilku lat następuje wyraźny rozwój rynku obligacji komunalnych.
Coraz więcej jst dostrzega korzyści płynące z tego sposobu pozyskiwania funduszy. Pomimo powiększającej się liczby emitentów, środki z emisji obligacji
komunalnych stanowią ciągle znikomą część przychodów zwrotnych gmin24.
Analizując polski rynek obligacji komunalnych, można zauważyć,
że rynek ten znajduje się nadal w początkowej fazie rozwoju, choć wykazuje
dość duży potencjał wzrostowy. W ostatnich latach emisje obligacji są coraz
częściej wykorzystywanym źródłem finansowania podmiotów z sektora samorządowego. Należy jednak zauważyć relatywnie niskie wielkości nominalne
poszczególnych emisji, a także dość krótki okres zapadalności emitowanych
papierów wartościowych. Nie wszystkie samorządy wykorzystują ten instrument w zarządzaniu finansami jednostki. Dla niektórych podmiotów z sektora samorządowego barierę stanowi skala emisji czy też brak odpowiedniej
wiedzy fachowej z zakresu emisji papierów wartościowych i funkcjonowania rynków finansowych25.
Jedną z przyczyn niewielkiego zaangażowania się jst w emisję obligacji
komunalnych jest też fakt, że czteroletnia kadencja jest zbyt krótka, by uzyskać wiedzę dotyczącą emisji obligacji i funkcjonowania rynków kapitałowych. Z kadencyjnością władzy lokalnej związany jest też wzrost zadłużenia
przed końcem kadencji, wynikający z sięgania po środki na realizację inwestycji i zdobycia tym poparcia w następnych wyborach. Jeżeli zaś wynik wyboL. Jędrzejowski, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce – wybrane
zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Gdańsk 2007, s. 189.
23
D.A. Hałaburda, Obligacje komunalne jako źródło finansowania jednostek samorządu
terytorialnego, w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie: V Forum Samorządowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2009, s. 180.
24
M. Al-Kaber, Obligacje komunalne jako forma zasilania budżetu gminy, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 12, s. 31.
25
J. Czarzasty, Publiczna emisja obligacji instrumentem finansowania potrzeb samorządów,
w: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), op.cit., s. 91.
22
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rów nie będzie zgodny z oczekiwaniami dotychczasowej władzy, to spłata
długów przechodzi na ich następców26. Z drugiej jednak strony radni mogą
się obawiać utraty poparcia w kolejnych wyborach w wyniku rozpowszechnienia informacji o zadłużeniu, co niekiedy jest przez wyborców negatywnie
postrzegane. Przyczynia się to do niechęci w stosunku do obligacji. Dbając
o swój dobry wizerunek przed nowymi wyborami, władze lokalne realizują
inwestycje za środki pochodzące z kredytu czy też pożyczki, które są dyskretniejszą formą zaciągania długu niż obligacje. O kredycie wie bowiem bank
lub konsorcjum banków, zobligowane jednakże prawem bankowym do zachowania tajemnicy.
Kolejną przyczyną małej popularności obligacji komunalnych jest niestabilność stóp procentowych. Ze względu na to, że obligacje te mają zmienne
oprocentowanie, trudno jest przewidzieć, w jakich warunkach trzeba będzie
spłacać zobowiązania wynikające z obsługi długu.
Następnym problemem utrudniającym publiczną emisję obligacji
są wysokie koszty i długi okres przygotowania emisji obligacji. Upublicznienie obligacji opłaca się jedynie przy dużych emisjach.
Mimo przedstawionych barier, obligacje komunalne są coraz ważniejszym źródłem finansowania gmin. Wydaje się, że jst będą zmuszone do szerszego wykorzystania tej formy finansowania, ze względu na coraz trudniejszą sytuację finansową i permanentne zwiększanie zadań, za którymi nie idzie
zwiększenie w zakresie nowych, własnych źródeł finansowania.
4. Przesłanki wyboru źródeł finansowania zwrotnego
Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu, pożyczki czy emisji obligacji, organy samorządu terytorialnego powinni wziąć pod uwagę różne
aspekty, nie tylko finansowe, lecz także prawne i organizacyjne. Wśród rozważanych przesłanek wyboru źródeł zwrotnego finansowania najczęściej
pojawia się cena. Uwzględniając nominalną cenę pieniądza na rynku, premię za ryzyko oraz koszty banku, za najdroższe źródło uznawany jest kredyt
bankowy. W tym ujęciu obligacje uważa się za tańsze, ponieważ są obciążone jedynie kosztem pozyskania kapitału z rynku i przygotowania emisji.
26

W. Gonet, op.cit., s. 151.
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Zdecydowanie najkorzystniejsze pod względem ceny są natomiast pożyczki
z funduszy celowych (np. funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz kredyty preferencyjne, o oprocentowaniu niższym od stopy rynkowej, dopłaca do nich bowiem państwo (poprzez budżet lub agendy rządowe),
możliwe jest też umorzenie zobowiązania. Natomiast relatywnie niższy koszt
obligacji w stosunku do kredytu wynika z dwóch podstawowych przyczyn:
niższego oprocentowania oraz częstotliwości spłaty odsetek. Za podstawę
oprocentowania obligacji przyjmuje się zwykle rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych, powiększoną o marżę. W przypadku kredytu liczy
się najczęściej stawkę WIBOR i dodaje do niej marżę. Wiadomo, że koszt
pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym jest przeważnie wyższy
od oprocentowania 52-tygodniowych bonów skarbowych. Drugim z czynników przemawiających za niższym kosztem obsługi obligacji samorządowych
jest to, że odsetki płaci się tu najczęściej raz do roku, podczas gdy w przypadku kredytu, co miesiąc albo co kwartał. Im częściej płacone odsetki, tym
wyższe koszty. Należy jednakże zauważyć, że to, czy obligacja jest ostatecznie bardziej korzystna z punktu widzenia ceny niż kredyt, zależy od rozmiarów i warunków emisji obligacji. Przed decyzją o emisji jst powinna
przeprowadzić analizę opłacalności, uwzględniając makroekonomiczne prognozy zmian rynkowych stóp procentowych, wysokość innych kosztów niż
prowizja i odsetki itp.27 Warto pamiętać, że pozyskiwanie środków finansowych poprzez emisję obligacji ma też swoje wady. Jedną z nich jest możliwość poniesienia kosztów przygotowania emisji, a nie dojścia jej do skutku
ze względu na brak zainteresowania ofertą, lub tylko częściowy jej wykup.
Kolejną jest to, że zwrot długu najczęściej występuje jednorazowo na koniec
emisji, co zmusza jst do gromadzenia środków na spłatę. Nie ma możliwości
wcześniejszego wykupu bez zgody wierzyciela28. Kredyty i pożyczki można
zaś wcześniej spłacić, nierzadko bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Drugim ważnym kryterium wyboru danego instrumentu jest procedura
związana z jego pozyskaniem. Bez wątpienia najmniej problemów proceduralnych związanych jest zarówno z kredytami bankowymi, jak i pożyczkami
M. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 122.
28
W. Gonet, Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w emisję papierów wartościowych, „Finanse Komunalne” 2004, nr 11, s. 28.
27
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z funduszu celowego. Sprowadza się ona praktycznie do sporządzenia wniosku
kredytowego i biznesplanu inwestycji (ewentualnie wraz ze studium wykonalności). Wadą obu wymienionych form jest to, że podmioty oferujące środki,
zwłaszcza w przypadku kredytu, często żądają ustanowienia zabezpieczenia
spłaty. W przypadku obligacji takie zabezpieczenie nie jest wymagane, ale procedura pozyskiwania środków finansowych przez emisję papierów wartościowych jest o wiele bardziej skomplikowana, szczególnie jeżeli emisja ta ma być
przeprowadzona przez rynek publiczny. Na początku, podobnie jak w przypadku kredytu, należy zanalizować potrzeby finansowe, zbadać sytuację finansową gminy i wybrać podmiot, który emisję zorganizuje. Dodatkowo gmina
wraz z organizatorem emisji ma za zadanie opracować konstrukcję obligacji,
zainteresować nimi rynek, znaleźć chętnych do nabycia i rozprowadzić je, nierzadko wymagana jest zgoda odpowiedniego organu (np. w przypadku emisji
giełdowej). Wszystkie te procedury wymagają czasu, większego nakładu pracy
i zdecydowanie podnoszą koszty pozyskania kapitału. Przebieg tych procedur wiąże się również z możliwością ich zmiany w trakcie trwania kontraktu.
Im prostsza procedura, mniej podmiotów w niej uczestniczących, tym łatwiej
dokonać zmian29. W przypadku obligacji nie ma możliwości renegocjowania
warunków emisji. Warunki spłaty kredytu i pożyczki można natomiast stosunkowo łatwo zmienić, dostosowując do nowych uwarunkowań rynkowych.
Kolejnym problemem do rozważenia przy wyborze sposobu finansowania jest jego dopasowanie, czy adekwatność do określonej inwestycji. Dla
inwestycji budowlanych pożądanym źródłem są instrumenty elastyczne: krótkoterminowe i średnioterminowe kredyty i emisje papierów wartościowych.
W trakcie prac budowlanych mogą wystąpić nieoczekiwane sytuacje, a w ich
rezultacie przesunięcia czasowe. Wykorzystanie w finansowaniu inwestycji
elastycznego instrumentu daje możliwość uniknięcia nieplanowanych, dodatkowych kosztów wynikających np. z bezzasadnego przetrzymywania środków na początku inwestycji. Z tej perspektywy zaciągnięcie kredytu w jednym banku powoduje, że łatwiej jest renegocjować z nim warunki. Kredyt jako
instrument finansowy jest bardziej elastyczny w stosunku do potrzeb inwestycyjnych – pozwala na uruchomienie transz zgodnie z realnymi potrzebami
w danym momencie. Instrumenty sztywne, takie jak np. obligacje, można
29

B. Guziejewska, op.cit., s. 155.
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zastosować w przypadku inwestycji z grupy dostaw lub usług, w zakresie
dostarczania których nierzadko zawierane są wstępne umowy, wskazujące
czas i warunki realizacji transakcji.
W ciągu ostatnich lat obserwujemy, że coraz więcej podejmowanych
przez samorządy emisji obligacji komunalnych służy finansowaniu wkładu
własnego do inwestycji współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
Samorządy muszą zwykle wyłożyć 15–25% wartości inwestycji finansowanej z unijnych funduszy strukturalnych jako tzw. wkład własny. Nie są one
w stanie zgromadzić takiej kwoty z bieżących dochodów, dlatego muszą szukać pieniędzy w bankach lub właśnie bezpośrednio na rynkach finansowych.
Kolejnym kryterium wyboru źródła finansowania jest wielkość środków
i czas, na jaki możemy je pozyskać. Pod względem rozmiarów najbardziej
wydajnym źródłem są dłużne papiery wartościowe, dzięki możliwości pozyskania znacznej liczby pożyczkodawców, związane z emisją ryzyko ulega rozłożeniu. Ponadto zaletą obligacji jest możliwość ustanowienia kilkuletniego
okresu, w którym będą pozyskiwane fundusze. Dzięki temu samorząd ma gwarancję stabilnego źródła finansowania projektów inwestycyjnych zapisanych
w wieloletnim planie inwestycyjnym30. W przypadku kredytów i pożyczek
jest jeden kredytodawca/pożyczkodawca, który ze względu na ryzyko kredytowe udziela zazwyczaj kredytu lub pożyczki do określonego limitu i na niezbyt długi okres.
W kontekście przedstawionego kryterium jawi się kolejny problem –
dostępności danego źródła kapitału. Dla wszystkich jst dostęp do omawianych instrumentów finansowych jest w zasadzie równy. Indywidualna sytuacja podmiotu w niektórych przypadkach może jednak ograniczać osiągalność poszczególnych źródeł. Przykładem może być zła kondycja finansowa,
a tym samym brak zdolności kredytowej. W takiej sytuacji jst nie mogą skorzystać z usług banków komercyjnych i muszą szukać alternatywnych rozwiązań. Także charakter inwestycji ma wpływ na wybór źródła. Najkorzystniejsze preferencyjne instrumenty dedykowane są wyłącznie dla projektów
z wybranych i wspieranych przez państwo dziedzin, takich jak ochrona środowiska, budownictwo mieszkaniowe czy infrastruktura drogowa. Oznacza
30
P. Jakubowski, Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji, „Skarbnik
i Finanse Publiczne” listopad/grudzień 2009, nr 6 (52), s. 26.
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to, że chcąc realizować projekty w innym zakresie, trzeba skorzystać z instrumentów komercyjnych, czyli obligacji komunalnych lub kredytu bankowego31.
Wśród dodatkowych przesłanek wyboru sposobu zaciągania długu przez
samorządy nierzadko wskazywana jest możliwość realizacji funkcji pozafinansowych. Zwłaszcza emisja papierów wartościowych stwarza szansę dla
promocji, przyczynia się także do zwiększenia zainteresowania mieszkańców
sprawami gminy, kształtuje wizerunek wspólnoty samorządowej jako podmiotu innowacyjnego i aktywnie zarządzanego. Im większe znaczenie mają
te funkcje dodatkowe dla władzy samorządowej, tym z pewnością większe
prawdopodobieństwo wyboru właśnie obligacji komunalnych32.
Konkluzja
Podsumowując, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, który z instrumentów pozyskania zwrotnych środków jest najlepszy. Bezdyskusyjna, wobec
mizernych własnych zasobów finansowych, zdaje się jedynie konieczność
sięgania przez jst po dodatkowe źródła finansowania zadań, w tym wymagające zadłużenia. Każda inwestycja czy inne wieloletnie przedsięwzięcie muszą
być rozpatrzone i przeanalizowane indywidualnie. Konsekwencje wyboru
są poważne i długoterminowe, bo mają wpływ nie tylko na realizację danego
projektu, lecz także na perspektywiczną sytuację finansową jednostki samorządu. To konkretna potrzeba, cel i możliwości spłaty zadłużenia, co jest dla
danej jst wygodniejsze – spłata w ratach czy jednorazowo – decyduje o tym,
w jakiej formie jst powinna zaciągnąć dług.
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FINANCIAL MARKET DEBT INSTRUMENTS
AND THEIR IMPLEMENTATION IN SELF-GOVERNMENT ENTITIES

Summary
The article considers problems regarding to financial gap and debt instruments
for self – government entities. The main attention has been paid to the traditional
ways of financing of local and regional capital needs such as credits, loans and bonds.
The determinants of selecting the foreign financial sources have also been presented.
Translated by Magdalena Zioło
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PODSTAWY PRAWNE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
PRZYKŁADZIE MIASTA SZCZECIN

Kwestie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego są ze sobą nierozerwalnie związane. Zarządzanie ryzykiem musi stanowić integralną część
audytu wewnętrznego, ponieważ brak zwrócenia uwagi na problem ryzyka
powoduje, że audyt wewnętrzny jest niepełny.
Celem audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych jest wspieranie kadry zarządzającej w realizacji zadań, poprzez systematyczną ocenę istniejących systemów kontroli. Odpowiedzialność za funkcjonujący w jednostkach samorządu terytorialnego (jst) system kontroli spoczywa
na kierowniku tej jednostki. Podstawowa różnica między tradycyjną kontrolą
wewnętrzną a audytem wewnętrznym polega na tym, że audyt wewnętrzny
koncentruje się przede wszystkim na analizie ryzyka, która powinna być
wykorzystywana jako narzędzie do planowania i wspomagania zarządzania
jednostką.
Kwestie audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym po raz pierwszy zostały uregulowane przepisami prawnymi
w roku 2001. Artykuł 1 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie Ustawy
o finansach publicznych, Ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie działania ministrów, Ustawy o działach administracji rządowej
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oraz Ustawy o służbie cywilnej1 dodał do obowiązującej wówczas Ustawy
o finansach publicznych nowy rozdział pod tytułem „Kontrola finansowa
i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”. Wprowadzone zmiany zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2002 r. Należy nadmienić, że kwestie zarządzania ryzykiem i audyt wewnętrzny są ze sobą nierozerwalnie związane.
Artykuł 35a ust. 1 zmienionej Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU 1998, nr 155, poz. 1014, z późn. zm.) wprowadził pojęcie kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów, która dotyczyła procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Artykuł 35c ustawy zdefiniował pojęcie audytu wewnętrznego jako ogół działań, przez które kierownik jednostki
uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności. Artykuł 35f ust. 4 omawianej
ustawy nałożył na audytorów wewnętrznych obowiązek sporządzenia rocznego
planu audytu, zawierającego analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia
środków publicznych i dysponowania nimi, tematy audytu wewnętrznego, proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego, planowane obszary,
które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych2 zastąpiła
Ustawę o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. Artykuł 48 ust. 1
ustawy zmodyfikował pojęcie audytu wewnętrznego, definiując go jako ogół
działań obejmujących3:
1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce,
w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki
uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;
2) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu
usprawnienie funkcjonowania jednostki.
DzU 2001, nr 102, poz. 1116.
DzU 2005, nr 249, poz. 2104.
3
Art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005,
nr 249, poz. 2104.
1
2
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Nie zmieniły się natomiast zapisy dotyczące założeń planu rocznego
w zakresie analizy obszarów ryzyka.
Nowa Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.4, która
zastąpiła Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r., wprowadziła pojęcie kontroli
zarządczej w miejsce dotychczasowego terminu kontroli finansowej5. Praktyka związana z funkcjonowaniem w przepisach pojęcia kontroli finansowej
wskazywała, że była ona utożsamiana wyłącznie z czysto finansowym aspektem. Zamierzeniem projektodawcy było natomiast objęcie zakresem kontroli
zarządczej wszystkich aspektów działalności jednostki6. Zgodnie z art. 68 ust.
1 nowej Ustawy o finansach publicznych kontrolę zarządczą stanowi ogół
działań podejmowanych w celu zapewnienia realizacji zadań w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest
między innymi zapewnienie skuteczności i efektywności działania oraz zarządzanie ryzykiem. Artykuł 69 ust. 1 wprowadził zapis o odpowiedzialności kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli
zarządczej, aby jednostka osiągała wyznaczone cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Nowa ustawa zmieniła również
definicję audytu wewnętrznego. Zgodnie z art. 272 ust. 1 audyt wewnętrzny
jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań
poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej7.
Kwestia zarządzania ryzykiem poruszona jest także w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. Zgodnie z tymi standardami zarządzanie ryzykiem stanowi proces identyfikacji,
oceny, zarządzania i kontroli potencjalnych zdarzeń lub sytuacji zmierzających do dostarczenia racjonalnego zapewnienia, że cele organizacji zostaną
zrealizowane8. To właśnie audyt wewnętrzny musi ocenić skuteczność zarząDzU 2009, nr 157, poz. 1240.
Art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157,
poz. 1240.
6
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/B6424AF9598E217FC12574EA002C08AC/$file/1181-uzas.doc, s. 25.
7
Art. 272 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2009 r. o finansach publicznych, op.cit.
8
Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, s. 20, Załącznik do komunikatu nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów nr 2, poz. 12.
4
5
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dzania ryzykiem. Audyt ten powinien również przyczynić się do usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem i procesów kontroli. W tym celu audytor
powinien udzielić odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy cele organizacji są wewnętrznie zgodne i czy wspierają misję
podmiotu?
2. Czy istotne odmiany ryzyka zostały prawidłowo zidentyfikowane
i ocenione?
3. Czy wybrano odpowiednie działania w odpowiedzi na występowanie
określonych odmian ryzyka?
4. Czy informacje o ryzyku są prawidłowo identyfikowane i przekazywane do odpowiednich komórek odpowiedzialnych za realizację zadania?
Kolejnymi regulacjami prawnymi, które dotyczą kwestii zarządzania
ryzykiem w sektorze publicznym, są Kodeks etyki audytora wewnętrznego
w jednostkach sektora finansów publicznych i Karta audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Początki tych dokumentów sięgają roku 20039. W chwili obecnej obowiązują Kodeks etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Karta
audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych z roku
200610. Zgodnie ze wstępem do Kodeksu audytora wewnętrznego podstawą, na której opiera się praca audytora wewnętrznego jest zaufanie
do przeprowadzanej przez niego oceny procesów zarządzania ryzykiem,
systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania jednostką sektora finansów
publicznych.
Najnowszym aktem prawnym regulującym kwestię audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i udokumentowania audytu
wewnętrznego11. Rozporządzenie to określa szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego, a w szczególności:
9
Komunikat nr 7/KF/2003 Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie: Kodeksu
etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dziennik Urzędowy
Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r., nr 5, poz. 32.
10
Komunikat nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie: Kodeksu
etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2006 r., nr 6, poz. 70.
11
DzU 2010, nr 21, poz. 108.
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1) sposób sporządzania oraz elementy planu audytu, w tym analiza ryzyka
wpływającego na cel i zadania jednostki,
2) sposób dokumentowania przebiegu oraz wyników audytu, w tym
zauważalnych obszarów ryzyka,
3) sposób sporządzania i elementy wyników audytu wewnętrznego,
w tym dokumentacja ryzyka,
4) sposób sporządzania oraz elementy sprawozdania z wykonania planu
audytu,
5) tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego zleconego.
Z kolei na szczeblu lokalnym niektóre jst, takie jak Szczecin czy Kraków, kwestię zarządzania ryzykiem zaczęły regulować zarządzeniem Prezydenta Miasta od 2003 r.
W Szczecinie kwestia zarządzania ryzykiem została uregulowana po raz
pierwszy w Zarządzeniu nr 688/03 Prezydenta Miasta Szczecina. Zgodnie
z wyżej wymienionym zarządzeniem wprowadzono procedury i zasady prowadzenia audytu wewnętrznego, które zostały zawarte w Statucie audytu
wewnętrznego oraz w Księdze procedur audytu wewnętrznego. Konieczność
wprowadzenia Statutu i Księgi procedur bezpośrednio wynika z Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego12.
W chwili obecnej, to jest stan na pierwszą połowę roku 2010, kwestia
audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w mieście uregulowana jest
w Zarządzeniu nr 294/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 maja 2007 r.
Podobnie jak w poprzednim zarządzeniu, w skład nowego zarządzenia wchodzą dwa załączniki, tj. Statut audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin oraz Księga procedur audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin.
Zgodnie ze Statutem audytu wewnętrznego, pierwszym z wymienionych
celów audytu wewnętrznego jest identyfikacja i analiza ryzyka związanego
z działalnością Gminy Miasto Szczecin, a w szczególności ocena efektywności zarządzania ryzykiem oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej13. Audytorzy wewnętrzni powinni w swojej pracy wykazywać się starannością i umiejętnością, uwzględniając między innymi odpowiedniość i skuteczność proStandard Atrybutów nr 1000 – cel, uprawnienia i odpowiedzialność, Międzynarodowe
Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego…, op.cit., s. 3.
13
§ 2, pkt 1 Statutu audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin, załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 294/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 maja 2007 r.
12
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cesów zarządzania ryzykiem. Audytor wewnętrzny powinien być wyczulony
na znaczące ryzyko, które może negatywnie wpłynąć na realizację celów organizacji, jej operacje oraz zasoby.
Z kolei Księga procedur audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin stanowi zbiór zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin. Rozdział 2 tej księgi dotyczy oceny ryzyka. Zgodnie
z § 6 księgi, audyt powinien być wykonywany w sposób planowy i powinien
obejmować dokonywanie analizy ryzyka. Kolejny paragraf mówi, że analiza
potrzeb audytu jest prowadzona i weryfikowana na bieżąco, z uwzględnieniem
czynników wpływających na funkcjonowanie miasta, w tym w szczególności14:
1) na zmianę oceny ryzyka i jego istotności,
2) na zmianę poziomu ryzyka akceptowalnego przez kierownika
jednostki.
W celu przygotowania planu audytu wewnętrznego, należy dokonać analizy obszarów ryzyka w zakresie działania miasta, biorąc pod uwagę w szczególności15:
1) cele i zadania miasta,
2) przepisy prawne dotyczące działania miasta,
3) wyniki wcześniej przeprowadzonych audytów lub kontroli,
4) wyniki wcześniej dokonanej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym kontroli finansowej,
5) wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka mające wpływ na realizację celów miasta,
6) uwagi pracowników jednostki,
7) liczbę, rodzaj i wartość dokonywanych operacji finansowych,
8) możliwość dysponowania przez miasto środkami pochodzącymi
ze źródeł zagranicznych, niepodlegającymi zwrotowi, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dawcy,
9) liczbę i kwalifikacje pracowników jednostki,
10) działania jednostki, które mogą wpływać na opinię publiczną,
11) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
14
§ 7 pkt 3 i 4 Księgi procedur audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin, załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 294/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 maja 2007 r.
15
§ 8 Księgi procedur audytu wewnętrznego…, op.cit., s. 2.
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Proces analizy obszarów ryzyka powinien odbywać się na podstawie
udokumentowanej oceny ryzyka, przeprowadzanej przynajmniej raz w roku.
Przy przygotowywaniu planu audytu wewnętrznego należy ustalić kolejność
badania obszarów ryzyka, biorąc pod uwagę stopień ich ważności oraz czynniki organizacyjne, do których można zaliczyć16:
1) czas niezbędny do przeprowadzenia audytu i czynności okołoaudytowych,
2) czas przeznaczony na szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach
związanych z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego,
3) dostępne zasoby ludzkie i rzeczowe,
4) rezerwę czasową na nieprzewidziane zadania,
5) szacunkowe koszty przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
W ramach obszarów audytu należy wyodrębnić wszystkie możliwe systemy, obejmujące podstawowe funkcje miasta. Systemy te stanowią obszary
ryzyka, natomiast w ramach obszarów wyodrębniono zadania audytowe,
a w tych z kolei obiekty audytu. Podział obszarów działalności jst przedstawia rysunek 1.
Obszary audytu
Systemy funkcjonowania miasta
Obszary ryzyka
Podsystemy audytu
Zadania audytowe
Obiekty audytu

Rysunek 1. Podział obszarów działalności jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie § 10 Księgi procedur audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin, Zarządzenie nr 294/07 Prezydenta Miasta
Szczecina, s. 3.

Wyodrębnione w Gminie Miasto Szczecin obszary ryzyka (obszary
audytu) przedstawia rysunek 2.
Jak wynika z rysunku 2 obszary ryzyka zostały podzielone na obszary
związane z działalnością podstawową i obszary związane z działalnością
wspomagającą. Działalność podstawowa to ta, która wynika z art. 7 Ustawy
16

§ 9 Księgi procedur audytu wewnętrznego…, op.cit., s. 3.
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o samorządzie gminnym17. Z kolei działalność wspomagająca to działalność
nakierowana na wewnętrzne sprawy urzędu, dzięki którym możliwe jest realizowanie zadań podstawowych.
Obszary ryzyka
']LDáDOQRĞü
podstawowa
*RVSRGDUNDQLHUXFKRPRĞFLDPL
Gospodarka komunalna i
RFKURQDĞURGRZLVND
Lokalny transport zbiorowy
Ochrona zdrowia

']LDáDOQRĞü
ZVSRPDJDMąFD
.RQWUROD]DU]ąGF]D
Zamówienia publiczne
%XGĪHWPLDVWD
.VLĊJRZRĞüXU]ĊGX

3RPRFVSRáHF]QD
Edukacja publiczna
Kultura
Kultura fizyczna i turystyka
=LHOHĔJPLQQDL]DGU]HZLHQLD
3RU]ąGHNSXEOLF]Q\LEHzSLHF]HĔVWZRRE\ZDWHOL

*RVSRGDURZDQLHPDMąWNLHP
Ochrona zasobów
']LDáDOQRĞü8U]ĊGX6WDQX
Cywilnego
Realizacja projektów
GRILQDQVRZDQ\FK]]HZQąWU]

Gospodarka przestrzenna
i promocja miasta
:VSyáSUDFD]RUJDQL]DFMDPL
SR]DU]ąGRZ\PL
Ochrona praw konsumentów

Rysunek 2. Obszary ryzyka związane z działalnością podstawową i wspomagającą,
występujące w Gminie Miasto Szczecin
Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu Audytu na rok 2010 w Gminie Miasto Szczecin.

Podsumowując, należy stwierdzić, że kwestia audytu i zarządzania ryzykiem uregulowana jest zarówno na szczeblu centralnym, czyli w ustawie o finansach publicznych i rozporządzeniach wykonawczych, jak również na szczeblu lokalnym – w zarządzeniach prezydentów, burmistrzów i wójtów. Minister finansów określił, uwzględniając powszechnie stosowane standardy audytu
17
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.
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wewnętrznego opracowane przez The Institute of Internal Auditors (IIA), „Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego” IIA jako
„Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”.
Opracowane przez Ministerstwo Finansów „Standardy audytu wewnętrznego
w jednostkach sektora finansów publicznych” nie stanowią przepisów prawa
powszechnego, natomiast winny być traktowane jako wskazówki w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Ponadto regulacje w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem
znajdują się w „Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” oraz w Kodeksie etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora
finansów publicznych.
Literatura
Komunikat nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie: Kodeksu
etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2006 r., nr 9, poz. 70.
Komunikat nr 23/2009 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009 r., nr 15, poz. 84.
Księga procedur audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin, załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 294/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 maja 2007 r.
Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, załącznik do komunikatu nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., Dziennik
Urzędowy Ministerstwa Finansów, nr 2, poz. 12.
orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/B6424AF9598E217FC12574EA002C08AC/$file/1181-uzas.doc.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i udokumentowania audytu wewnętrznego, DzU 2010, nr 21, poz. 108.
Statut audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin, załącznik nr 1do Zarządzenia nr 294/07 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 maja 2007 r.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie Ustawy o finansach publicznych, Ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, Ustawy o działach administracji rządowej oraz Ustawy o służbie cywilnej, DzU 2001, nr 102, poz. 1116.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104.
Ustawa z dnia 27 lipca 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
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DIE VORSCHTIFTEN DER RISIKOVERWALTUNG
IN DEM ÖFFENTLICHEREN BEREICH (BIESPIEL STADT SZCZECIN)

Zusammenfassung
Die Vorschriften innerhalb der Frage des Inneraudit und der Risikoverwaltung
in dem öffentlichen Bereich wurden im Jahr 2001 geschaffen. Wir haben viele Vorschriften, die die Frage der Risikoverwaltung in dem öffentlichen Bereich ordnen.
Inneraudit hat viele Aufgaben, aber zur hochwichtigen Aufgabe können wir das
Stützen die Leitungangestellte. Inneraudit untersucht und beurteilt systematisch
das Prüfungsystem. Inneraudit konzentriert sich auf die Risikoanalyse, die soll als
Instrumentem zur Plannung und zur Verwaltung benutzen.
Übersetzt von Marek Tomaszewski
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KAMILA TROJANOWSKA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W POLSCE I NIEMCZECH ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE
GOSPODARKI KOMUNALNEJ – ANALIZA PORÓWNAWCZA1

Wstęp
Powszechnym procesem w administracji publicznej jest decentralizacja zadań związana z procesami integracji europejskiej i towarzyszącym im
zmniejszeniem roli państwa na rzecz układów międzynarodowych. Coraz
większego znaczenia nabiera współpraca między krajami Unii Europejskiej
realizowana na poziomie regionów i struktur samorządowych. W przypadku
Polski, zwłaszcza regionów zachodnich, kluczowe znaczenie ma współpraca
z Republiką Federalną Niemiec. Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej działalności samorządu terytorialnego w Polsce i Niemczech w zakresie: źródeł prawa regulujących system finansów lokalnych, zasad finansowania działalności oraz realizowanych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem
systemu realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Analizie zostanie
poddana także struktura i kierunki wydatków lokalnych.
1
Artykuł finansowany ze środków MNiSW w ramach projektu badawczego promotorskiego
nr 2181/B/H03/2009/37.
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1. Ustrój samorządu terytorialnego w Niemczech i Polsce oraz
podstawy prawne jego funkcjonowania
Analizę porównawczą funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech należy rozpocząć od omówienia politycznej organizacji struktur państwa. Przyjmując jako podstawę kryterium formy państwa,
należy wskazać, że w Polsce i Niemczech funkcjonują odmienne modele władzy samorządowej: Niemcy są mianowicie państwem federalnym, natomiast
Polska – unitarnym. Cechy poszczególnych modeli zostały zaprezentowane
w tabeli 1.
Tabela 1
Modele struktur organizacyjnych samorządu terytorialnego w Polsce i Niemczech
Model władzy
samorządowej

Cechy charakterystyczne danego modelu

– silna pozycja struktur federalnych względem samorządów
lokalnych,
– struktury i wewnętrzna organizacja lokalnych władz
Samorząd w państwie
samorządowych są określane przez władze federalne,
federalnym – Niemcy – władze federalne sprawują kontrolę nad władzami lokalnymi
pod względem administracyjnym oraz w zakresie budżetu,
– władze federalne są zaangażowane w finansowanie lokalnych
władz samorządowych
– prawnie gwarantowana samodzielność oraz posiadanie
osobowości prawnej,
Samorząd w państwie – cele i sposoby działania organów administracji lokalnej muszą
unitarnym – Polska
mieścić się w zakresach uprawnień nadanych im przez państwo,
– samorząd wykonuje zadania własne i zlecone mu przez
administrację

Źródło: opracowanie własne na podstawie Finanse samorządów terytorialnych
w Europie, Dexia, Warszawa–Paryż 2004, s. 26–27 oraz B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 98.

Republika Federalna Niemiec jest państwem federacyjnym (związkowym) o daleko idącej samodzielności poszczególnych krajów (landów), wchodzących w skład państwa jako związku. Państwo podzielone na kraje dzieli się
dalej na okręgi regencyjne, należące do administracji państwowej, na powiaty,
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o dwoistym rządowo-samorządowym charakterze oraz samorządowe gminy2.
Strukturę szczebli samorządu terytorialnego zaprezentowano w tabeli 2.
Tabela 2
Lokalne struktury władz samorządowych w Niemczech i Polsce
Kraj

Pierwszy szczebel

Drugi szczebel

Trzeci szczebel

Niemcy
Polska

12379 gmin
2478 gmin

313 powiatów
314 powiatów

–
16 województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie EU sub-national governments: 2007 key
figures. edition 2008, www.dexia.com.

W RFN, podobnie jak w Polsce, funkcjonuje samorząd na poziomie
gminy i powiatu, natomiast trzeci szczebel w Niemczech to – odmiennie niż
w Polsce – struktura krajowa. Po zjednoczeniu Niemiec funkcjonuje 16 krajów
związkowych (landów) z dwupoziomowym systemem władz samorządowych.
Trzy największe metropolie: Berlin, Brema oraz Hamburg mają podwójny
status – zarówno kraju związkowego, jak i gminy3. W obydwu analizowanych krajach gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego (jst),
co ma swój wyraz w Konstytucji.
Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec zapewnia gminom
prawo do regulowania wszystkich spraw dotyczących wspólnoty lokalnej
na własną odpowiedzialność w ramach przepisów prawnych. Również związki
gmin posiadają, zgodnie z ustawami w ramach przewidzianego dla nich ustawowego zakresu zadań, prawo do samorządności. Gwarancja samorządności obejmuje także zapewnienie podstaw własnej odpowiedzialności finansowej. Jedną z tych podstaw jest należne gminie prawo do pobierania podatków ze źródła odpowiadającego potencjałowi gospodarczemu na podstawie
odpowiednich przepisów4. Szczegółowe rozwiązania dotyczące organizacji
J. Jagoda, Władza lokalna w Republice Federalnej Niemiec, w: E. Ruśkowski, B. Dolnicki
(red.), Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz–Białystok–Katowice 2007, s. 218.
3
Finanse samorządów terytorialnych w Europie, Dexia, Warszawa–Paryż 2004, s. 31.
4
Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, art. 28. Stan prawny: styczeń 2007 r.,
www.warschau.diplo.de.
2
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samorządu terytorialnego w poszczególnych krajach związkowych wynikają
z konstytucji krajowych oraz ordynacji gminnych i powiatowych5.
Konstytucja RP również reguluje podstawowe zasady funkcjonowania
samorządu terytorialnego, przypisując dominującą rolę gminie w wykonywaniu zadań na rzecz społeczności lokalnych. Gmina uznana została za podstawową jst i to jej zostały powierzone do wykonania wszystkie zadania niezastrzeżone dla innych jst. Jst mają zagwarantowaną osobowość prawną oraz
przysługuje im prawo własności i inne prawa majątkowe. Samodzielność jst
podlega ochronie sądowej. Konstytucja reguluje także podstawowe kwestie
źródeł finansowania działalności samorządów6. Szczegółowe rozwiązania
w zakresie zadań, kompetencji poszczególnych szczebli samorządu oraz źródeł finansowania regulują odrębne ustawy.
2. Zakres zadań realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego w Niemczech i w Polsce oraz źródła ich finansowania
Zasadnicze kwestie dotyczące podziału zadań zarówno w Niemczech,
jak i w Polsce uregulowane zostały w Konstytucji, gdzie zadania publiczne
wykonywane przez samorząd w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty zostały
uznane jako zadania własne. W obydwu krajach funkcjonuje także kategoria zadań zleconych (powierzonych), które zasadniczo należą do kompetencji kraju lub federacji7, ale w uzasadnionych przypadkach zostają przekazane do realizacji na szczebel samorządowy. Podział na zadania własne i zlecone jest konsekwencją przyjętej przez państwo polityki w zakresie gospodarki, administracji i szeroko rozumianej polityki społecznej8. W ustawodawstwie niemieckim funkcjonuje także kategoria zadań obowiązkowych oraz
dobrowolnych. Zadania obowiązkowe gmina wykonuje samodzielnie, lecz
są one nałożone w drodze ustawy. Natomiast zadania dobrowolne gmina może
wykonywać w ramach swojej sprawności organizacyjnej, czyli w miarę możJ. Jagoda, op.cit., s. 217.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78,
poz. 483, art. 164–167.
7
J. Jagoda, op.cit., s. 233.
8
A. Korzeniowska (red.), ABC samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz–Łódź 2005, s. 32.
5

6
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liwości finansowych, kadrowych, techniczno-organizacyjnych. Odmiennie
niż w Polsce, nie wszystkie gminy w RFN wykonują zadania w jednakowym
zakresie. Ma na to wpływ głównie wielkość gminy i jej miejski charakter,
a także uczestniczenie w różnych formach współpracy międzygminnej9. Analizując katalog zadań realizowanych na szczeblu gminnym w obydwu państwach, należy zauważyć, że zakres ich działalności jest bardzo zbliżony. Najistotniejsze zadania dotyczą: szkolnictwa na poziomie podstawowym, utrzymania i finansowania budowy dróg, zagospodarowania przestrzennego, opieki
socjalnej, budownictwa socjalnego, zaopatrzenia w wodę i energię, odbioru
i oczyszczania ścieków, wywozu i utylizacji odpadów, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrzymania cmentarzy10. Do zadań fakultatywnych w Niemczech, a obligatoryjnych w Polsce, należą zadania: z zakresu kultury, sportu, rekreacji, współpracy międzynarodowej. Zbliżony zakres mają
także zadania zlecone, chociaż w polskich warunkach są one po części realizowane przez gminy, a po części przez powiaty; dotyczą mianowicie funkcjonowania urzędów stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania paszportów i nadzoru budowlanego.
Zadania samorządowe na szczeblu powiatowym, w obydwu analizowanych
krajach, mają charakter zadań ponadgminnych, czyli przekraczających możliwości
organizacyjne, finansowe i techniczne jednej gminy. Podobnie jak w przypadku
zadań realizowanych na szczeblu gminnym, charakteryzują się dużym stopniem
zbieżności. Do najważniejszych obszarów działalności powiatów należą: szkolnictwo średnie, pomoc socjalna, pośrednictwo pracy, działalność kulturalna, ochrona
środowiska, ochrona zdrowia (w tym utrzymywanie szpitali)11.
Jst zarówno w RFN, jak i w Polsce mają zapewnione konstytucyjnie
źródła finansowania swojej działalności. W obydwu analizowanych krajach mamy do czynienia z dwoma głównymi kategoriami dochodów, mianowicie z dochodami własnymi (z których część jest bezpośrednio pobierana
przez władze lokalne, a część transferowana z budżetu państwa, lecz mimo
to traktowana także jako dochód własny) oraz dochodami w postaci subwenJ. Jagoda, op.cit., s. 233.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591,
art. 6 i 7; N. Gajl, Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993, s. 45;
J. Jagoda, op.cit., s. 233.
11
J. Jagoda, op.cit., s. 233.
9

10
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cji i dotacji (w Niemczech określanymi jako przydziały finansowe12). Środki
przekazywane w formie transferów mają za zadanie wyrównywanie poziomu
dochodów w poszczególnych jst i mają charakter dotacji o przeznaczeniu ogólnym. Głównymi kryteriami naliczania środków przekazywanych w formie
transferów są: poziom dochodów z tytułu podatków, liczba mieszkańców,
powierzchnia jednostki samorządowej, stopa bezrobocia oraz istniejąca infrastruktura. W strukturze dochodów samorządowych obydwu krajów subwencje
i dotacje stanowią ponad 50% wpływów budżetów lokalnych.
Źródłami dochodów własnych są przede wszystkim podatki, natomiast
w mniejszym zakresie opłaty. Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce głównym źródłem dochodów własnych są podatki gruntowe (w ustawodawstwie
niemieckim), czyli podatek od nieruchomości, rolny i leśny. W obydwu krajach samorządy pobierają także podatek od działalności gospodarczej. Istotne
znaczenie w strukturze dochodów mają także podatki przekazywane w formie
transferów z budżetu państwa pochodzące z podatku dochodowego. W strukturze niemieckiego systemu lokalnych dochodów podatkowych znajdują się
także: wpływy z miejscowych podatków konsumpcyjnych oraz od dokonanych wydatków (od luksusu), a także transferowane środki pochodzące
z udziału w podatku obrotowym13. Wymienione podatki nie występują w polskim systemie dochodów lokalnych, jednak od dłuższego czasu środowiska
samorządowe zgłaszają potrzebę udziału samorządów w dochodach z podatku
obrotowego.
Wysokość posiadanych zasobów finansowych bezwzględnie warunkuje
skalę i zakres zadań realizowanych przez sektor lokalny. W 2007 r. w Niemczech sektor lokalny przeznaczył na realizację zadań 173,5 mln euro, co stanowiło 16,3% wydatków publicznych ogółem oraz 6,7% PKB. W tym samym
czasie w Polsce poziom wydatków realizowanych przez sektor lokalny wynosił 41,4 mln euro, co stanowiło 31,8% wydatków publicznych ogółem oraz
13,4% PKB14. Poziom wydatków realizowanych przez sektor lokalny w Polsce jest kilkakrotnie niższy. Jednak dwukrotnie wyższy poziom wydatków
jest realizowany na szczeblu lokalnym. Miarą zaangażowania samorządów
12
13
14

Ibidem, s. 251.
Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, op.cit.
Dane: EU sub-national governments: 2007 key figures, edition 2008, www.dexia.com.
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lokalnych w realizację zadań publicznych jest udział dochodów i wydatków
samorządowych w relacji do PKB. Wskaźnik ten pozwala w pewien sposób
ocenić, jaka część wytworzonego PKB pozostawiona jest do dyspozycji szczebli lokalnych. Dane dotyczące tej kwestii zostały zaprezentowane w tabeli 3.
Tabela 3
Dochody i wydatki sektora lokalnego w relacji do PKB w Niemczech i Polsce
w wybranych latach (w %)
Kraj
Niemcy
Polska
UE (27)

1997
7,7
9,3
–

2000
2004
dochody
7,6
7,0
12,9
12,9
10,8
11,1

2008
7,5
14,0
11,3

1997
7,7
10,3
–

2000
2004
wydatki
7,3
7,1
13,4
12,9
10,8
11,4

2008
7,2
14,1
11,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Udział dochodów i wydatków sektora publicznego w PKB w Polsce
systematycznie rośnie i jest dwukrotnie wyższy niż w Niemczech (przekracza również średni poziom w Unii Europejskiej). Wynika to przede wszystkim z niższego poziomu wyposażenia infrastrukturalnego i związanych z tym
wyższych potrzeb inwestycyjnych. Niestety, poziom wydatków inwestycyjnych w Polsce jest również kilkakrotnie niższy niż w RFN. Według danych
za 2007 r., niemiecki sektor lokalny przeznaczył na inwestycje 20,2 mln euro,
co stanowiło 0,8% PKB, natomiast polski sektor samorządowy przeznaczył
na inwestycje 7,7 mln euro, co stanowiło 2,5% PKB15.
W celu porównania wydatków lokalnych w obydwu krajach analizie poddano także główne obszary samorządowych wydatków publicznych. Zostały
one zaprezentowane w tabeli 4.
Nieco odmienne są kierunki wydatkowania publicznych środków lokalnych w Niemczech i w Polsce. Najbardziej kosztownym obszarem działalności polskich samorządów jest edukacja, natomiast głównym kierunkiem niemieckich wydatków lokalnych jest opieka społeczna. Istotne różnice zaobserwować można także w zakresie wydatków na ochronę zdrowia. Ważnym elementem wydatków w obydwu krajach są usługi i sprawy gospodarcze, które
15

Dane: EU sub-national governments..., op.cit.
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można zakwalifikować do tradycyjnych podstawowych zadań lokalnych nazywanych gospodarką komunalną.
Tabela 4
Struktura wydatków lokalnych według głównych obszarów działalności
w RFN i w Polsce w 2007 r.
Kraj

Edukacja

Opieka
socjalna

Usługi

Zdrowie

Sprawy
gospodarcze

Inne

Niemcy

16,2

33,3

14,6

1,9

11,4

22,7

Polska

28,9

13,6

8,9

14,8

14,7

19,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie EU sub-national governments: 2007 key
figures, edition 2008, www.dexia.com.

3. Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej
w Polsce i w Niemczech
Organizacja systemu świadczeń usług komunalnych jest jednym z czynników decydujących o skuteczności i efektywności zaspokajania potrzeb mieszkańców. Zważywszy na to, że różnego rodzaju przedsiębiorstwa komunalne
świadczą szeroką gamę usług na rzecz społeczności lokalnych oraz wytwarzają znaczącą część produktu krajowego brutto, każde usprawnienie funkcjonowania sektora komunalnego może stanowić istotny wkład w lokalny rozwój gospodarczy. Rozwój niemieckiego sektora gospodarki komunalnej jest
niewątpliwie dużo bardziej zaawansowany. Świadczą o tym dane dotyczące
obrotów (niemiecki sektor: 82 mld euro, polski sektor: 5,2 mld euro) przy liczbie pracowników zatrudnionych w sektorze w Niemczech – 530 000, natomiast w Polsce – 160 000. Z przytoczonych danych można wywnioskować,
że należy się spodziewać dalszego rozwoju gminnej gospodarki komunalnej.
Zakres zadań wykonywanych w ramach sektora komunalnego w obydwu analizowanych krajach jest w miarę jednorodny. Główne obszary działalności, poczynając od zadań uznanych za najważniejsze oraz formy organizacyjno-prawne, za pomocą których mogą być świadczone usługi komunalne,
zostały zaprezentowane w tabeli 5.
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Tabela 5

Zakres działalności oraz formy organizacyjno-prawne sektora komunalnego
w Niemczech i w Polsce
Kraj

Zakres działalności

Forma organizacyjno-prawna

energetyka, rozwój gospodarspółka akcyjna,
czy, zaopatrzenie w wodę, usuwa- spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością,
nie
odpadów,
transport
publiczny,
Niemcy
zakłady użyteczności publicznej,
zapewnienie dóbr publicznych,
przedsiębiorstwa gminne (Regiebetrieb),
mieszkalnictwo, banki,
przedsiębiorstwa własne (Eigenbetrieb)
telekomunikacja
zaopatrzenie w wodę, budownictwo,
spółka akcyjna,
gospodarka mieszkaniowa, usuwaodpowiedzialnością,
nie odpadów, zarządzanie nierucho- spółka z ograniczoną
spółka
komandytowa,
Polska
mościami, energia elektryczna, gaz,
spółka komandytowo-akcyjna,
ogrzewanie, transport publiczny, hanzakład budżetowy,
del, rekreacja, kultura, sport, zieleń
jednostka budżetowa
miejska i drogownictwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie Local public companies in the 25 countries of the European Union 2004, Dexia, Francja; J. Jagoda, Władza lokalna
w Republice Federalnej Niemiec, w: E. Ruśkowski, B. Dolnicki (red.), Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Oficyna Wydawnicza
Branta, Bydgoszcz–Białystok–Katowice 2007, s. 232.

Wybór formy organizacyjno-prawnej, w której gmina będzie realizować swoje zadania, w obydwu krajach należy do kompetencji rady gminy16.
Powszechną tendencją stał się także wzrost liczby spółek, zwłaszcza z ograniczoną odpowiedzialnością, co wiąże się z prorynkowym kierunkiem działalności władz samorządowych oraz prywatyzacją części przedsiębiorstw.
Trendami dającymi się zaobserwować w sektorze komunalnym Niemiec jest
reorganizacja przedsiębiorstw komunalnych dotycząca: struktury kapitałowej, przejęcia przez partnerów prywatnych w przypadku problemów finansowych jst, a także reorganizacja między przedsiębiorstwami (fuzje, przejęcia udziałów) w sektorach energetycznym i gazownictwa jako skutek regulacji Unii Europejskiej17. Bardzo istotnym zapisem w prawodawstwie niemieckim jest warunek, że przedsiębiorstwa gminne muszą być prowadzone w taki
sposób, aby został osiągnięty ich cel publiczny i równocześnie zysk, który
16
17

J. Jagoda, op.cit., s. 233.
Local public companies in the 25 countries of the European Union 2004, Dexia, Francja.
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jest przekazywany do budżetu gminnego18. Kwestie osiągania zysku przez
przedsiębiorstwa gminne funkcjonujące w polskich warunkach są, niestety,
pomijane i traktowane jako zbędne w sektorze, który jest przecież jednym
z najbardziej kapitałochłonnych, wymagających dużych nakładów inwestycyjnych, które przekraczają możliwości finansowe samorządów, i dodatkowo
mającym ogromne znaczenie dla ochrony środowiska.
Wnioski
Z przytoczonych rozważań wynika, że jst zarówno w Polsce, jak
i w Niemczech, mimo odmiennych ustrojów państwa, mają podobną strukturę. W obydwu krajach funkcjonują dwa szczeble samorządu terytorialnego
na poziomie gminy i powiatu, przy czym gmina została uznana za podstawową jst. W obydwu krajach podstawy prawne funkcjonowania samorządu
gwarantuje Ustawa Zasadnicza, która nadaje osobowość prawną, samodzielność funkcjonalną, finansową oraz organizacyjną. Samorządowi gminnemu
zarówno w Polsce, jak i w Niemczech powierzono zasadniczą część lokalnych
spraw publicznych, zwłaszcza w zakresie wykonywania usług komunalnych.
Analiza w zakresie dochodów i wydatków wykazała pewne różnice w strukturze finansowania samorządów, zwłaszcza w zakresie udziału w podatkach
państwowych. Powiaty w obydwu krajach działają na zasadzie pomocniczości i wykonują zadania ponadgminne, czyli te, które przekraczają możliwości
pojedynczych gmin. Wysoki stopień zbieżności w zakresie struktur i wykonywanych zadań sprzyja współpracy międzynarodowej na poziomie samorządowym, wymianie doświadczeń i pogłębianiu procesów integracyjnych
w ramach regionalnych struktur europejskich.
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FUNCTIONING OF LOCAL GOVERNMENTS IN POLAND
AND GERMANY WITH A SPECIAL CONSIDERATION OF ACTIVITIES
IN THE SECTOR OF PUBLIC UTILITIES – COMPARATIVE ANALYSIS

Summary
The article presents comparative analysis of local governments in Poland and
Germany in the scope of sources of regulations concerning local finance system, the
activities in progress and the system of their financing. The analysis also deals with
the structure of local expenditure. A special consideration is given to the realization
of objectives in the sector of public utilities.
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FINANSOWE ASPEKTY INSTYTUCJI KULTURY W POLSCE

Wprowadzenie
Wejście Polski do Unii Europejskiej zmienia perspektywę spojrzenia
na realizację zadań w wielu dziedzinach życia publicznego, za które – w mniejszej lub większej części – państwo i jego rządowe struktury ponoszą odpowiedzialność. Dotyczy to również obszaru kultury.
Europejskie otwarcie okazało się dla polskiej kultury wielką szansą. Z szansy
tej korzysta się jednak pobieżnie i jednostronnie. Wysiłek jest skoncentrowany
na szybkim i mało selektywnym pochłanianiu udostępnionych środków. Natomiast na boku pozostawia się wszystkie podstawowe i strukturalne problemy.
W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost wydatków publicznych
na kulturę. Samo w sobie jest to zjawisko bardzo korzystne. Trzeba jednak pamiętać, że ten wzrost wydatków nastąpił głównie za sprawą udostępnienia instytucjom kultury zagranicznych środków pieniężnych. To one tak
wyraźnie zmieniły kondycję finansową wielu instytucji i resortu kultury. Polska ma szansę korzystać z tych środków relatywnie długo, ale nie stale. Nie
mogą więc one stanowić finansowej podstawy długofalowej strategii rozwoju
kultury. Tym bardziej że dzisiaj wiele instytucji dzięki zagranicznym zasileniom finansowym może zaangażować większe środki pieniężne na inwestycje. Instytucje więc się rozbudowują i modernizują, ale trzeba pamiętać,
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że zgromadzony w ten sposób majątek trzeba będzie utrzymać, a tego nie da
się efektywnie zapewnić bez odpowiedniej, wyższej niż obecnie skali środków krajowych – publicznych i prywatnych.
1. Kultura jako czynnik rozwoju państwa i społeczeństwa
Rolą organizacji pozarządowych, tzw. Trzeciego Sektora, jest rozwój
demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Nie można zapomnieć, że nie da się budować społeczeństwa obywatelskiego, nie współtworząc jednocześnie i nie upowszechniając kultury. Kultury, która nie jest tylko
elementem systemu, ani tym bardziej dziedziną życia społecznego, ale podstawą wszelkich zmian instytucjonalno-ekonomicznych społeczeństw.
Kultura stanowi zasadniczy element przygotowania do życia w społeczeństwie, kreuje postawy społeczne, normy oraz moralne i etyczne wartości. Wysokie kompetencje w zakresie rozumienia wytworów kultury, ich oceny, odczytywania kodów socjokulturowych – to także filar społeczeństwa tolerancyjnego,
rozumiejącego kulturę własną i kulturę gospodarowania, zdobywania wiedzy
o współpracy, tworzenia innowacyjnych rozwiązań. W kategoriach ekonomicznych zmianę znaczenia kultury w rozwoju doskonale wyrażają słowa Marshala
McLunhana: „Z ery, w której biznes był naszą kulturą, znaleźliśmy się w erze,
w której kultura staje się naszym biznesem”. Obecnie możliwości wpływu kultury na rozwój regionów znacznie wykraczają poza jej związki z turystyką kulturalną – kultura wraz z przemysłami kultury staje się dzisiaj bodźcem generującym dochody, nowe miejsca pracy, a także czynniki zwiększające atrakcyjność lokalizacyjną dla inwestorów i mieszkańców. Kultura, wreszcie, to w nowej
zjednoczonej Europie źródło naszej tożsamości, a także jeden z najlepszych sposobów promocji kraju i budowy jego konkurencyjnej przewagi1.
Rola kultury w rozwoju jest więc wielowątkowa. Z jednej strony, to wartość sama w sobie, z drugiej – podstawa budowy społeczeństwa wiedzy, z trzeciej – wraz z przemysłami kultury – to jeden z najdynamiczniej rozwijających
się sektorów gospodarki2.
1
M. Smoleń, Miejsce kultury w narodowym planie rozwoju na lata 2007–2013, w: III Międzynarodowy Kongres Kultura – Gospodarka – Media, Kraków 2004, s. 48.
2
Ibidem, s. 48.
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Kulturę definiować można na różne sposoby. Jednym z najszerzej znanych, akceptowanych i stosowanych jest rozróżnienie znakomitej polskiej
badaczki, prof. Antoniny Kłoskowskiej, która podzieliła kulturę na kulturę
bytu, kulturę społeczną i kulturę symboliczną3. W szerokim rozumieniu słowo
„kultura” obejmuje sztukę, religię, politykę, gospodarkę, komunikację (kultura symboliczna, kultura społeczna, kultura bytu)4.
Kultura to także, w rozumieniu historycznym, dziedzictwo narodowe
– wytwory i czynności danego narodu należące do kategorii kultury symbolicznej, mające wyjątkową wartość dla całej ludzkości, a szczególnie dla
danego narodu (dające poczucie identyfikacji, więzi). Są to w szczególności: dobra ruchome lub nieruchome, na przykład zabytki architektury, sztuki
(rzeźby i malarstwa, muzyki, literatury itp.) lub historii, zarówno religijne, jak
i świeckie, stanowiska archeologiczne, zespoły budowlane o znaczeniu historycznym lub artystycznym, dzieła sztuki, rękopisy, książki i inne przedmioty
o znaczeniu artystycznym, historycznym lub archeologicznym, jak również
zbiory naukowe i zbiory książek, archiwaliów lub reprodukcji wyżej wymienionych dóbr5.
Kultura jako podstawowy czynnik rozwoju społecznego6:
– kreuje potencjał intelektualny regionów,
– przeciwdziała patologiom społecznym,
– jest spoiwem integracji społecznej,
– jest elementem tożsamości narodowej,
– pielęgnuje więzi lokalne,
– jest bazą nawiązywania współpracy i komunikacji międzyludzkiej,
– realizuje założenia polityki równouprawnienia płci, równości rasowej
i solidarności społecznej,
– pomaga przywracać osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo
do życia społecznego i zawodowego (np. terapie poprzez kulturę),
– zmniejsza dysproporcje rozwoju osobowego obywateli,
– stanowi drogę awansu społecznego.
A. Kłoskowska, Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981.
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004–2013, Ministerstwo Kultury.
5
R. Borowiecki (red.), Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2004, s. 13.
6
Ibidem, s. 14.
3
4
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Faktem staje się zatem, że kultura, ze względu na swoją specyfikę i rolę,
jaką odgrywa w rozwoju społeczeństwa, zawsze pozostanie sprawą państwa,
zarówno w sferze regulacji prawnych, jak i bezpośredniej pomocy finansowej.
Jednocześnie nie może pozostać odseparowana od zmian, jakie obejmują inne
sektory gospodarki. W zmieniającej się rzeczywistości ważne staje się zatem
pytanie o rolę i udział państwa, organizacji non profit i rynku w kształtowaniu oraz rozwoju sektora kultury.
Sferę kultury trudno opisać w sposób ilościowy, brakuje bowiem wiarygodnych i jednoznacznych danych dotyczących na przykład liczby podmiotów, osób pracujących czy pieniędzy zaangażowanych w kulturę.
Dzisiejsza kultura jest bardzo bogata i zróżnicowana. Mamy do czynienia
nie tylko z dużą liczbą podmiotów kulturalnych, lecz także z wielkością form
ich organizacji. Są instytucje państwowe, samorządowe (wszystkich szczebli), instytucje sektora non profit (tzw. Trzeciego Sektora), wreszcie firmy prywatne. Występują liczne instytucjonalne i nieinstytucjonalne formy prowadzenia działalności kulturalnej. Ważnym elementem tworzenia tej rzeczywistości
są przemysły kultury, czyli branże przemysłowe nastawione na wytwarzanie
różnych dóbr i usług kulturalnych. Efektem tego jest bogatsza i bardziej różnorodna oferta kulturalna, do której dostęp ułatwiają rozbudowana sieć instytucji kultury oraz nowoczesne technologie i nośniki informacji7.
Kształtowanie kultury jest procesem trwającym setki lat, wpływającym
na rozwój cywilizacyjny, społeczny i ekonomiczny narodów. Między kulturą
społeczeństwa a organizacją państwa zachodzi sprzężenie zwrotne. Kultura
wpływa na kształtowanie się systemów społecznych i politycznych, a z kolei
systemy te stymulują rozwój kultury. Dlatego tak ważnym zagadnieniem staje
się zakres i forma mecenatu państwa nad kulturą8.
2. Źródła finansowania instytucji kultury
Mechanizm finansowy, który znajduje zastosowanie w odniesieniu do instytucji kultury, jest to mechanizm budżetowy. Mechanizm budżetowy występuje
7
J. Szomburg (red.), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002, s. 20.
8
R. Borowiecki (red.), op.cit., s. 16.
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w sektorze publicznym, w którym podziału dóbr i usług dokonuje państwo.
Polega on na tym, że państwo finansuje dobra i usługi kulturalne z funduszy
publicznych, z czym wiąże się nieodpłatność lub częściowa odpłatność za te
dobra i usługi. Celem ingerencji państwa, przyjmując, że usługi instytucji kultury są dobrami merytorycznymi, jest korygowanie preferencji konsumentów.
Istnieją dwie metody finansowania instytucji kultury z budżetu, które
odnoszą się zarówno do budżetu państwa, jak i budżetu jednostek samorządu
terytorialnego (jst):
– finansowanie bezpośrednie,
– finansowanie pośrednie.
Finansowanie bezpośrednie cechuje się tym, że państwo gromadzi środki
poprzez redystrybucję dochodów, a następnie przekazuje je instytucjom kultury (dotacje) lub dokonuje zakupu usług od instytucji kultury.
Finansowanie pośrednie, według K. Kietlińskiej, to współudział władz
publicznych w zasilaniu placówek kulturalnych w zamian za spełnienie określonych warunków. Równocześnie do podstawowych instrumentów finansowania pośredniego autorka zalicza kontrakt, koncesjonowanie, finansowanie
partnerskie, finansowanie w drodze projektów oraz subwencjonowanie konsumenta, a także system ulg i zwolnień podatkowych9. Finansowanie bezpośrednie z budżetu może się odbywać za pomocą metod podmiotowej i przedmiotowej. Metoda podmiotowa polega na tym, że finansowany jest podmiot prowadzący określoną działalność (instytucja kultury). Z kolei finansowanie przedmiotowe polega na zakupie przez państwo ze środków publicznych (budżetu
lub innych funduszy) dóbr i usług publicznych u podmiotów wytwarzających
te dobra lub świadczących usługi na tzw. rynku wewnętrznym10.
Do źródeł finansowania instytucji kultury zaliczamy głównie:
– wydatki z budżetu państwa, realizowane głównie przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego;
– wydatki jst;
– środki z funduszy zagranicznych, w tym zwłaszcza Unii Europejskiej;
– wydatki gospodarstw domowych.
9
K. Kietlińska, Finansowanie instytucji kultury. Dylematy teorii i praktyki, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, s. 56–57.
10
E. Denek, J. Sobiech, J. Wolniak, Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2001, s. 116.
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Wartość wydatków na kulturę ze wszystkich tych źródeł nominalnie rosła
w okresie 1999–2007 (tabela 1). Analiza wydatków realnych (tabela 2) pokazuje jednak, że lata 2001–2003 były okresem, w którym sektor kultury miał
się najgorzej. Zanotowany został wtedy kilkuprocentowy spadek realnych
wydatków, zarówno jst, jak i gospodarstw domowych, które wyraźnie odczuwały skutki stagnacji gospodarczej.
Tabela 1
Wzrost PKB w Polsce (rok poprzedni = 100)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

104,5

104,3

101,2

101,4

103,9

105,3

103,6

106,1

106,6

Źródło: GUS.

Począwszy od 2003 r., sektor kultury notuje bardzo dynamiczny wzrost
finansowania, powodowany głównie wzrostem wydatków majątkowych, co jest
kreowane między innymi przez środki napływające z funduszy Unii Europejskiej. Od 2006 r. zauważalny jest także dynamiczny wzrost realnych wydatków gospodarstw domowych, co wynika z wyraźnego wzrostu ich dochodów.
Wartość całkowita nakładów na sferę kultury w Polsce jest zatem mocno
skorelowana ze wzrostem PKB. Oznacza to jednak, że w perspektywie spowolnienia gospodarczego, które nastąpiło w okresie obecnego kryzysu gospodarczego, należy oczekiwać zmniejszenia dynamiki finansowania kultury,
a być może nawet ograniczania nakładów na tę sferę w wymiarze realnym.
Inwestycje podejmowane w obszarze kultury, poza niewymiernymi, społecznymi efektami, mają również czysto ekonomiczny aspekt. Uznaje się,
że każda złotówka zainwestowana w prawidłowo zarządzaną kulturę daje
zwrot w postaci kilku złotych. Kwota dotacji na przedsięwzięcia kulturalne
nie tylko stymuluje awans społeczny i edukacyjny uczestników kultury, lecz
także jest multiplikowana w przemysłach kultury, dając zatrudnienie wielu
osobom i tworząc wartość produktu krajowego brutto. Inwestycje w rozwój
infrastruktury w sektorze kultury mogą pełnić, podobnie jak inne wydatki
publiczne, funkcje stymulatorów rozwoju. Z instrumentalnego punktu widzenia wyróżnia się dwa rodzaje efektów omawianych inwestycji. Pierwszy efekt
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to rozbudowa regionalnej bazy ekonomicznej i wynikający z tego impuls rozwojowy – związany z takimi zjawiskami, jak poprawa sytuacji rynkowej i marketingowej podmiotów gospodarczych (np. wskutek pozytywnej zmiany wizerunku regionu), poprawa jakości życia mieszkańców (dzięki rozbudowie infrastruktury kulturalnej i poszerzeniu oferty kulturalnej) oraz zwiększenie liczby
miejsc pracy związanych z realizacją inwestycji, a następnie z funkcjonowaniem nowych elementów majątku trwałego regionu.
Tabela 2
Nominalna wartość wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa (w mln zł)
Wyszczególnienie
Budżet państwa

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1153,4 1297,6 1435,7 1346,9 1639,7 1779,5 1828,7 1966,1 2177,5

Jednostki samorządu 2052,3 2405,2 2580,4 2609,0 2629,1 2997,3 3436,9 4239,1 4729,9
terytorialnego
Środki funduszy
strukturalnych

-

-

-

-

-

-

38,3

257,7 483,9

Publiczne nakłady na 3205,7 3702,8 4016,1 3955,9 4268,8 4776,8 5303,9 6462,9 7391,3
kulturę razem
Wydatki gospodarstw 8080,9 8718,5 8639,7 8745,2 9646,6 10
10
11
13
domowych
211,1 252,1 533,6 338,2
Wydatki na kulturę
łącznie

11
12
12
12
13
14
17
20
286,6 421,3 655,8 701,1 915,4 987,9 15 556 996,5 729,5

PKB

665
668

744
378

779
564

808
578

843
156

924
538

983
302

1 060 1 175
031
266

Udział łącznych
wydatków na kulturę
w PKB (w%)

1,7

1,35

1,62

1,57

1,65

1,62

1,58

1,70

1,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.

Drugi rodzaj efektów wynika ze znanego w keynesowskiej teorii polityki
ekonomicznej, stymulującego oddziaływania wydatków publicznych poprzez
mnożniki dochodowo-popytowe. Wydatki te, zwiększając dochody podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych, pobudzają dodatkowy popyt,
który znacząco oddziałuje na miejscowe rynki towarów i usług11.
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004–2013 wskazała
na następujące podstawowe słabości występujące w obszarze kultury, i trzeba
11

R. Borowiecki (red.), op.cit., s. 17.
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uznać, że ta diagnoza pozostaje nadal aktualna, nawet jeśli za sprawą większego finansowania w niektórych przypadkach sytuacja uległa złagodzeniu:
– brak spójnej i jasno określonej polityki kulturalnej państwa,
– brak planowania (zarządzania) strategicznego w kulturze,
– niskie wydatki na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej,
– zadłużenie instytucji kultury,
– zły stan infrastruktury instytucji kultury,
– brak systemu oceny jakości funkcjonowania instytucji kultury oraz brak
powiązania systemu dystrybucji środków ministerialnych z systemem
oceny jakości instytucji i przedsięwzięć kulturalnych,
– zbyt wysoka specjalizacja instytucji upowszechniania kultury,
– brak efektywnych instrumentów motywujących przedstawicieli sektora
prywatnego do inwestycji w kulturę,
– wysoka zależność instytucji kultury i dyrektorów od organizatorów tych
instytucji.
Dlatego niezwykle ważną funkcją państwa jest prowadzenie mecenatu nad
kulturą. Dzięki temu można utrzymać ciągłość dziedzictwa kulturowego i nie
dopuścić do jego utraty. Sektor komercyjny z reguły nie jest w stanie odgrywać
takiej roli, ze względu na częste i gwałtowne wahania koniunkturalne. Również
zakres i charakter jego zaangażowania w finansowanie kultury jest odmienny,
przede wszystkim ze względu na zmienną politykę marketingową. Ponadto tylko
państwo dysponuje narzędziami, które pozwalają skutecznie i długoterminowo
tworzyć z kultury system identyfikacji i promocji na arenie międzynarodowej.
Podsumowanie
W warunkach wysokiej konkurencji na rynku kultury, państwo powinno
stopniowo odchodzić od podmiotowego finansowania kultury na rzecz finansowania projektów wartościowych i istotnych z punktu widzenia polityki kulturalnej. Takie podejście jest najlepsze nie tylko ze względu na celowe wykorzystanie pieniędzy publicznych, lecz także w związku z tym, że w dłuższej perspektywie podnosi konkurencyjność instytucji kultury na rynku i pozwala uniknąć finansowania instytucji nieefektywnych i marnotrawiących środki. Jeśli
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państwo ma chronić i promować kulturę i dziedzictwo narodowe, to obowiązki
te powinno realizować zarówno poprzez subsydiowanie kultury niedochodowej, jak i wspieranie przemysłów kultury. Każda próba rozdzielenia tych dwóch
obszarów rodzi niekorzystne skutki i dla kultury, i dla przemysłów kultury12.
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FINANCIAL ASPECTS OF CULTURE IN POLAND
Summary
The article presents selected issues concerning the financing of cultural institutions in Poland. The author discussing:
– The concept of culture as a factor of social development,
– The impact of the European Union on the development of cultural
institutions,
– Sources of funding of cultural institutions.
In the end, there are presented function of the in the financing of cultural
institutions.
Translated by Dagmara Tukan
12
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FISKALNY OUTSOURCING ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ
WŁADZE LOKALNE

Wprowadzenie
Samorząd terytorialny, gospodarując istotną częścią gromadzonych środków publicznych, niezmiennie pozostaje ważnym składnikiem sektora finansów publicznych w Polsce. Kryteria i przesłanki racjonalnego zarządzania
przez władze lokalne procesami gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych stają się więc koniecznym warunkiem sprawnego działania
całego sektora finansów publicznych.
Celem opracowania jest identyfikacja i krytyczna analiza regulacji prawnych, w szczególności obowiązującej od 2010 r. Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych1, które dotyczą zasad organizacji wykonywania zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego (jst), w szczególności poprzez ich zlecanie podmiotom prywatnym.
Wybór sposobu realizacji zadań publicznych dokonywany przez organy
władzy lokalnej jest odzwierciedleniem i potwierdzeniem podmiotowości
samorządu terytorialnego. Stąd w pierwszej kolejności określone zostaną
atrybuty racjonalności w kontekście pojęcia podmiotowości politycznej,
w kolejnych częściach opracowania omówione zostaną techniki oraz szanse
1

DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
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i zagrożenia związane ze zlecaniem zadań publicznych organizacjom niedziałającym dla zysku oraz przedsiębiorcom.
1. Atrybuty i kryteria racjonalności w kontekście pojęcia
podmiotowości politycznej
Polityka, niezależnie od jej przedmiotu oraz poziomu realizacji, rozumiana powinna być jako racjonalny proces dokonywania wyborów; stąd
konieczne jest określenie istoty oraz kryteriów dokonywania racjonalnych
decyzji2. J. O’Shaughnessy zauważa, że przesłanką wszystkich decyzji, konstytuującą w określonym stopniu ich istotę, pozostaje założenie istnienia
wyodrębnionego celu albo potrzeby, które powinny zostać zaspokojone3.
Równocześnie, co trafnie zauważa W. Sadowski, „aby działanie, mające
doprowadzić do realizacji celów, mogło być prowadzone, należy dysponować pewnym zasobem środków”, które mogą zostać wykorzystane w różny
sposób, zależny od warunków, w których podejmowana jest decyzja. Podjęcie właściwej decyzji wymaga jednakże odniesienia do odpowiedniego kryterium, „za pomocą którego można by ocenić i porównać skutki podjęcia takiej
czy innej decyzji”4.
W literaturze przedmiotu wyodrębnia się pięć wspólnych elementów procesu decyzyjnego, występujących niezależnie od dziedziny, której ów proces
dotyczy, oraz istniejących niezależnie od stopnia jego złożoności: a) podmiot
podejmujący decyzję, b) zbiór dopuszczalnych decyzji, c) zbiór stanów świata
zewnętrznego, d) funkcja korzyści oraz e) niepewność co do stanu świata
zewnętrznego5.
W konsekwencji dla określenia atrybutu racjonalności władzy lokalnej
niezbędne stanie się określenie z jednej strony, koniecznych atrybutów społeczności lokalnych, pozwalających na identyfikację zarówno celu podejmowania
2
W literaturze przedmiotu wskazuje się tezę, że teoria decyzji politycznych podejmowanych w ramach określonych grup społecznych wymaga respektowania podstawowych kategorii ogólnej teorii decyzji. J. Woleński, Teoria decyzji politycznych a teoria decyzji, w: A. Bodnar, W.J. Szczepański (red.), Decyzje polityczne w systemach społecznych, PWN, Warszawa
1987, s. 17–32.
3
J. O’Shaughnessy, Metodologia decyzji, PWE, Warszawa 1975, s. 25.
4
W. Sadowski, Teoria podejmowania decyzji, PWE, Warszawa 1976, s. 13.
5
W. Sadowski, Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa 1977, s. 11–15.
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decyzji w ramach realizowanej polityki, jak i związanej z tym funkcji korzyści. Z drugiej strony, sprawność realizacji zakładanych celów wymaga również identyfikacji zakresu dopuszczalnych decyzji determinowanych przede
wszystkim dostępnością dla władz lokalnych odpowiednich narzędzi służących osiąganiu celu.
Określenie podmiotowości w podejmowaniu decyzji przez władze
lokalne powinno zostać oparte – z zachowaniem zaleceń teorii decyzji –
na wyróżnianych dwóch podstawowych kategoriach racjonalności: instrumentalnej oraz aksjologicznej6. Kryteria racjonalności aksjologicznej (finalnej) rozumiane powinny być jako zespół dyrektyw dotyczących tego, jak
dobierać cele konstruktywne, natomiast kryteria racjonalności instrumentalnej opierają się na postulatach dotyczących optymalnych środków osiągania celów.
Występująca w rzeczywistości społecznej różnorodność ośrodków decyzyjnych wymaga sprecyzowania pojęcia podmiotowości w obszarze realizacji racjonalnej polityki lokalnej. Określenie racjonalności władzy lokalnej
powinno zostać dokonane w związku z szeroko rozumianym pojęciem podmiotowości politycznej. Pomocny w tym zakresie będzie dorobek literatury
z zakresu politologii i socjologii, gdzie znaleźć można szereg definicji ujmujących podstawowe cechy określające pojęcie podmiotowości politycznej oraz
czynniki mogące w praktyce kształtować stopień upodmiotowienia poszczególnych ośrodków decyzyjnych.
Istotą podmiotowości politycznej pozostaje, w pierwszej kolejności,
zdolność do racjonalnych decyzji, obejmujących swobodę wyboru celu i sposobu działania7. Wskazane działania powinny dodatkowo wyróżniać się trwałym charakterem oraz możliwością oddziaływania na inne obiekty8. Jak stwierdza M. Karwat: „pozbawione sensu jest mówienie o podmiocie, jeśli nie założymy jednocześnie istnienia jakiegoś innego obiektu (np. innego podmiotu),
nietożsamego z nim, na który oddziałuje”9. Wspomniany autor pod pojęciem
J. Kozielecki, Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1997, s. 14–15.
W. Gabara, Między wiedzą a działaniem. Przesłanki racjonalnego zarządzania, Książka
i Wiedza, Warszawa 1993, s. 111.
8
H. Przybylski, Politologia. Zarys problematyki, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1996,
s. 133.
9
M. Karwat, Podmiotowość polityczna, PWN, Warszawa 1980, s. 276.
6
7
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podmiotowości politycznej rozumie „trwałą zdolność do podejmowania suwerennych działań politycznych”10.
Według innych autorów podmiotowość oznacza przede wszystkim „świadome i czynne kształtowanie rzeczywistości, przeobrażanie jej w kierunku
zgodnym z własnymi potrzebami”11. W zakresie socjologii podmiotowość
rozumiana jest jako „aktywny wpływ działań ludzkich na kształt struktury
społecznej lub jako podatność struktur społecznych na tego rodzaju wpływy”12, której brak pozostaje szczególnego rodzaju symptomem kryzysu systemu społeczno-kulturowego13. Dla H. Dubrzyńskiej podmiotem polityki jest
„jednostka, organizacja czy grupa społeczna, która jest zdolna tworzyć politykę, czyli trwale uczestniczyć w życiu politycznym w sposób względnie
samodzielny, zgodny ze swoimi interesami, wpływać na zachowanie innych,
wywoływać istotne zmiany w stosunkach politycznych”14.
Definicje podmiotowości w zakresie polityki mogą zostać uzupełnione
przez wskazanie szczególnych cech tego pojęcia. W literaturze wskazuje się,
że podmioty polityki stanowią część systemu politycznego w ujęciu instytucjonalnym. Podejście instytucjonalne zakłada, że system polityczny to zbiór instytucji powiązanych sprawowaniem władzy państwowej, co pozwala na sformułowanie stwierdzenia, iż podmiotowość jest atrybutem określonym przez stosunek. W ujęciu formalno-instytucjonalnym, charakterystycznym dla definicji
sformułowanej przez H. Dubrzyńską, decydującą rolę w polityce należy przyznać instytucjom i organizacjom politycznym (organom państwa, partiom, stowarzyszeniom, elitom politycznym, grupom kierowniczym). W szczególności, w związku z dużym stopniem zorganizowania społeczeństwa, w którym
jednostki uczestniczą za pośrednictwem swych przedstawicieli, do podmiotów polityki zaliczyć należy również organy władzy i administracji terenowej.
10
Ibidem, s. 285. Szerzej zob. także: P. Dobrowolski, S. Wróbel, Wprowadzenie do nauki
o polityce, Uniwersytet Śląski, Katowice 1987, s. 147–155.
11
J.P. Gieorgica (red.), Wprowadzenie do teorii polityki. Obiektywny kontekst polityki, t. II,
Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1982, s. 8.
12
I. Machaj, Aspekty procesów upodmiotowienia mieszkańców w społecznościach lokalnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, z. 2, s. 213.
13
Szerzej zob.: A. Turska, Kondycja samorządowa społeczności lokalnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, z. 2, s. 130–132.
14
H. Dubrzyńska, Elementy teorii polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
1997, s. 31–32.
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Według wyróżnionych definicji cechami sine qua non podmiotowości
politycznej, a tym samym warunkami racjonalności i efektywności podejmowania decyzji są: suwerenność zewnętrzna względem innych podmiotów oraz
suwerenność wewnętrzna wobec swoich części, odłamów i członów.
W pojęciu podmiotowości mieszczą się również dwa wzajemnie powiązane elementy: świadomość oraz aktywność (możliwość działania)15. Elementy
te determinują stopień podmiotowości przypisywanej określonemu obiektowi16. Należy podkreślić, że są to dwa zasadnicze, nierozerwalne i współzależne składniki i warunki podmiotowości17. Szerszy kontekst rozumienia
podmiotowości charakterystyczny jest dla ujęcia socjologicznego, przyjmującego, że podmiotowość jest zjawiskiem, w którym istotne są trzy momenty:
po pierwsze – aktywność, czyli sprawcza relacja wobec otoczenia, po drugie – świadomość, a ściślej samoświadomość, poczucie własnej odrębności,
po trzecie – samokontrola i kierowanie własnym działaniem18.
Świadomość pozostaje istotną cechą podmiotowości, gdyż określa wolę
działania i jego sens, a także konieczność i celowość podejmowania decyzji
o charakterze politycznym. Zdolność do działania pozostaje drugim, organicznym składnikiem podmiotowości, której cechami charakterystycznymi
są: a) trwałość, b) samodzielność (suwerenność), c) racjonalność. Trwałość
działania oznacza, że podmiotowość polityczna nie opiera się na aktywności
incydentalnej, pozbawionej stałego potwierdzania dążenia do osiągania założonych celów i zaspokajania potrzeb podmiotu. Suwerenność w obszarze podmiotowości politycznej oznacza, że działania podejmowane są samodzielnie,
motywowane własnymi celami podmiotu, służąc zaspokojeniu potrzeb tego
podmiotu. Racjonalność wiąże się z podejmowaniem działań politycznych
w dążeniu do określonych celów i na podstawie wiedzy, która stwarza przeM. Karwat, Podmiotowość polityczna wielkich grup społecznych, organizacji politycznych i jednostek. Model eksplanacyjny, w: K. Opałek (red.), Elementy teorii polityki, PWN,
Warszawa 1989, s. 65 i nast.
16
H. Przybylski, op.cit., s. 133.
17
J.P. Gieorgica (red.), op.cit., s. 8–9.
18
K. Gorlach, Z. Saręga, Socjologiczna koncepcja podmiotowości – zarys problemów
badawczych, w: P. Bukowski, R. Cichocki (red.), Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość,
konieczność, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1988, s. 59. Zob. także: J. Dzwończyk, Podmiotowość społeczeństw postsocjalistycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1994, nr 437, s. 33.
15

540

Artur Walasik

słanki do uznania, że właśnie takie, a nie inne działania pozwalają osiągnąć
zamierzone cele.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że świadomość i racjonalność
działań, a również zorganizowanie grupy społecznej należą do wewnętrznych
czynników określających podmiotowość polityczną19. Suwerenność jest składnikiem podmiotowości zależnym od stopnia wpływu otoczenia na proces decyzyjny, określonego układem sił wynikających z relacji między daną grupą
a innymi grupami. W konsekwencji można stwierdzić, że zdolność do trwałych racjonalnych działań stanowi podstawowe kryterium podmiotowości politycznej. Podmiotowość jest tym większa, im większa jest zdolność do podejmowania suwerennych działań, warunkowanych odpowiednio wysokim stopniem świadomości i zorganizowania grupy.
2. Klasyfikacja sposobów realizacji zadań publicznych przez władze
lokalne
Zarówno obowiązek, jak i prawo wykonywania zadań o charakterze
publicznym przez jst skonfrontowane powinny zostać z szansami i zagrożeniami związanymi z wyborem sposobu ich realizacji w praktyce demokratycznie wybieranych organów władzy lokalnej oraz funkcjonowania gospodarki rynkowej.
W przypadku jst przydatne stanie się wyodrębnienie następujących instytucjonalnych rozwiązań, służących zaspokojeniu potrzeb zbiorowych społeczności lokalnej:
1) zlecanie wykonania zadań (outsourcing fiskalny), w tym:
a) instytucjom niedziałającym dla zysku (organizacjom pożytku
publicznego),
b) podmiotom gospodarczym, nastawionym na osiąganie zysku
(przedsiębiorcom);
2) samodzielne wykonywanie zadań (internalizacja fiskalna), w tym:
a) przez pozostające własnością jst podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych (spółki komunalne),
19
M. Jasiukiewicz, M. Sobczak, J.M. Soroka, Nauka o polityce, Akademia Ekonomiczna
im. Oskara Langego, Wrocław 1988, s. 48–50.
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b) przez wyodrębnione jednostki organizacyjne jst, będące jednostkami sektora finansów publicznych.
Pierwsza z wyróżnionych klas określona może zostać wspólnym pojęciem „outsourcing fiskalny”. Outsourcing fiskalny oznaczać będzie powierzenie wykonania zadań publicznych, do których realizacji prawnie obowiązane są państwo, samorząd terytorialny lub inne związki publiczno-prawne,
podmiotom prywatnym, których decyzje i działania nie podlegają właścicielskiej kontroli ze strony władz publicznych. Przez internalizację fiskalną rozumieć należy wykonywanie wyżej wskazanych zadań przez podmioty, w przypadku których organy władzy publicznej mogą stosować narzędzia oddziaływania właścicielskiego.
Poszczególne rozwiązania organizacyjne prowadzić będą do innych
zależności między reprezentującymi interes społeczności lokalnej lub regionalnej, wybieranymi w demokratycznych wyborach organami jst oraz wykonującymi zadania podmiotami. Równocześnie każda z dopuszczalnych prawem form organizacyjno-prawnych wykonywania zadań będzie indukować
szanse oraz eksponować zagrożenia wynikające z dokonanego wyboru.
Stąd do oceny efektywności wykonywania zadań publicznych (racjonalności operacyjnej władzy lokalnej) niezbędna stanie się ocena możliwości
właściwego wyboru sposobu wykonania zadania.
3. Outsourcing zadań publicznych na rzecz organizacji non profit
Możliwość przeniesienia poza sektor finansów publicznych realizacji
poszczególnych zadań, których prawny obowiązek ciąży na jst, określić można
pojęciem „outsourcingu fiskalnego”. Charakterystyczną cechą wyróżniającą
staje się powierzenie realizacji zadań publicznych podmiotom, które nie pozostają pod bezpośrednią kontrolą organów, na których ciąży prawny obowiązek wykonania tych zadań.
Pierwszym z wyodrębnionych w obrębie fiskalnego outsourcingu sposobem wykonania zadania publicznego jest zlecenie jego realizacji instytucjom
non profit. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą, zgodnie z dyspozycją art. 221 ustawy
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o finansach publicznych, otrzymywać z budżetu jst dotacje celowe na cele
publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki.
Szczegółowo procedurę zlecania zadania oraz udzielania dotacji uregulowano w ustawie ustrojowej, tj. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie20. Postępowanie określone
we wskazanej ustawie stosuje się do zadań w niej określonych. Zakres tych
zadań jest stosunkowo szeroki, pozwalający względnie elastycznie wykorzystać szanse wynikające z outsourcingu fiskalnego. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sfera
zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
20

DzU 2003, nr 96, poz. 873.
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15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
W przeważającej części są to obowiązkowe zadania jst różnych szczebli, a jeżeli nie mieszczą się w tej kategorii, to będą to zadania przynoszące
korzyści społecznościom lokalnym.
W przypadku innych niż wskazane w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie zadań, ich zlecanie przez jst organizacjom
pożytku publicznego następować będzie na podstawie umowy, która określać musi przynajmniej:
a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
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b) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb
płatności;
c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia
danego roku budżetowego;
d) tryb kontroli wykonania zadania;
e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
f) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określony w ustawie o finansach publicznych.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji w przypadku innych zadań niż
określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w tym sposób jej rozliczenia oraz sposoby kontroli wykonywania zleconego
zadania, określony musi zostać w drodze uchwały organu stanowiącego jst.
Tryb postępowania musi pielęgnować zasadę jawności postępowania o udzielenie oraz rozliczenia przyznanej dotacji.
4. Outsourcing zadań publicznych na rzecz przedsiębiorców
Zawarcie umowy z podmiotem działającym dla zysku jest kolejnym
– dopuszczalnym prawnie – sposobem zlecenia wykonania zadań publicznych, przy założeniu niebezpieczeństw wynikających z braku narzędzi kontroli właścicielskiej. W szczególności wskazana technika outsourcingu fiskalnego może być realizowana w drodze:
a) postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
b) innych form procedur wyboru wykonawcy, zapewniających konkurencyjność (np. postępowania dotyczące rozdysponowania środków
przez Narodowy Fundusz Zdrowia);
c) zlecenia wykonania zadania w inny niż wyżej wskazany sposób.
Należy zaznaczyć, że prawna możliwość niestosowania procedur zapewniających konkurencyjność w dostępie do środków publicznych nie oznacza,
iż jst nie są obowiązane do zachowań realizujących uzasadniony interes społeczności lokalnych lub regionalnych.
Omawiany sposób wykonania zadań publicznych staje się korzystny, zwłaszcza w przypadku realizacji zadań o szczególnych charakterystykach. Po pierwsze, w przypadku zadań publicznych o charakterze incydentalnym, kiedy nie
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ma racjonalnego uzasadnienia ponoszenia kosztów tworzenia własnej jednostki
organizacyjnej lub angażowania czasu pracy pracowników samorządowych.
Po drugie, w związku z realizacją zadań, które charakteryzują się wysokimi koniecznymi do poniesienia kosztami stałymi. W przypadku tego rodzaju
zadań, dla większości jst zakres wykonania zadania nie pozwala uzyskać progu
rentowności jego efektywnego finansowania. Stąd racjonalne ekonomicznie
będzie, aby ewentualne efekty skali były realizowane przez podmiot prywatny,
wykonujący tego rodzaju zadania na rzecz większej liczby jednostek.
Trzecim przypadkiem uzasadniającym outsourcing fiskalny są zadania
o wysokim ryzyku ich realizacji. W takich przypadkach należy zgodzić się,
że możliwość rozproszenia lub przerzucenia ryzyka na podmiot działający dla
zysku będzie racjonalnym działaniem władz lokalnych. Zwłaszcza w przypadku, gdy ewentualne koszty wystąpienia zdarzenia losowego są wysokie
i ponoszone przez drugą stronę.
Kolejnym przypadkiem będą zadania, do których wykonania gotowa jest
duża liczba podmiotów gospodarczych, zapewniająca wystarczający poziom
konkurencji. W takich przypadkach jst mogą racjonalnie wykorzystać uzyskaną z tego premię.
Ostatnim przypadkiem będą zadania, które ze względów prawnych nie mogą
być wykonywane przez jednostki organizacyjne jst. Przykładami tego rodzaju
zadań będą świadczenie usług bankowych czy organizacja emisji papierów wartościowych, zaspokajanie popytu na pieniądz w drodze udzielenia kredytu.
Podsumowanie
Przedstawiona argumentacja oraz zidentyfikowane kryteria klasyfikacji
sposobów wykonywania zadań publicznych przez jst, uzupełnione powinny
zostać wskazaniem regulacji prawnych pozwalających założyć, że system prawa
finansów publicznych zawiera ogólne zasady (klauzule) outsourcingu fiskalnego.
Zgodnie z jedną z ogólnych zasad gospodarki środkami publicznymi,
zawartą w ustawie o finansach publicznych, prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów. Wyłączenie tej zasady może nastąpić tylko w drodze stanowienia prawa przez władze ustawodawcze, co oznacza, że w tym zakresie władztwo organizacyjne
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jst zostało wykluczone. Inaczej rzecz ujmując, jedynie ustawowo, a więc nie
w drodze stanowienia aktów prawa miejscowego, możliwe jest ograniczenie dostępu do wykonywania zadań publicznych przez podmioty prywatne,
zarówno działające non profit, jak i nastawione na osiąganie zysku.
Ryzyko outsourcingu fiskalnego – i to niezależnie od tego, czy związanego ze zleceniem wykonania zadania organizacji pożytku publicznego, czy
przedsiębiorcy – jest skorelowane z istotnym, daleko idącym ograniczeniem lub
wręcz wykluczeniem możliwości bezpośredniej kontroli nad bieżącą realizacją
zadania. W tym miejscu należy ponownie podkreślić, że na organach jst ciąży
obowiązek realizacji zadania, równocześnie ponoszą one odpowiedzialność
o charakterze politycznym odnośnie do rażących przypadków, kiedy wykonywanie zadania odbiega od oczekiwań społeczności lokalnej lub regionalnej.
Zabezpieczeniem interesów wspólnoty samorządowej powinny zająć się
organy poszczególnych jst poprzez odpowiednią konstrukcję umów o przyznaniu dotacji lub umów cywilnoprawnych, a także przez skuteczne podejmowanie działań zmierzających do egzekucji ewentualnych kar umownych
czy należnych odszkodowań.
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THE FISCAL OUTSOURCING OF PROVIDING LOCAL PUBLIC GOODS

Summary
The local authorities are provider of public goods which meet local community
needs. The paper discusses the devices of providing local public goods. The very aim
of paper is to identify the opportunities as well as threats related to ones in question. In
particulars the consequences of a fiscal outsourcing are discussed. The fiscal outsourcing is coined the process of contract both non profit organizations and firms to carry
out public projects and tasks.
Translated by Artur Walasik
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DYSFUNKCJE W ROZWOJU SAMORZĄDNOŚCI LOKALNEJ
I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ ZADAŃ W SAMORZĄDACH
TERYTORIALNYCH

Wstęp
Samorząd terytorialny funkcjonuje w ramach państwa i z jego upoważnienia. W swoich założeniach jest odpowiedzialny za wypełnianie podstawowych funkcji państwa wobec społeczności lokalnej zamieszkującej określoną jednostkę samorządu terytorialnego (jst). Do jego zadań należy świadczenie podstawowych usług publicznych, troska o zapewnienie mieszkańcom pomocy i ochrony w trudnych sytuacjach życiowych, a także tworzenie
warunków do rozwoju samorządności lokalnej.
Żeby samorząd mógł zrealizować potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne, mieszkańcy muszą być przekonani o tym, że władze
lokalne realizują ich interesy. Rozwiązanie tych problemów wymaga działań na różnych płaszczyznach, takich jak: usunięcie regulacji prawnych
utrudniających pracę organów gmin, umożliwienie mieszkańcom samodzielnego zarządzania własnymi sprawami, zabezpieczenie większej samodzielności samorządom terytorialnym, co wzmocni zaufanie do jednostek
samorządowych1.
1

J. Regulski, Samorządna Polska, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2005, s. 91.
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Samorząd terytorialny stanowi fundament ustrojowy w państwie
demokratycznym, gwarantując w ten sposób rozwój procesów decentralizacyjnych. To z kolei umożliwia wykonanie zadań oraz zaspokojenie
potrzeb na poziomie wspólnot lokalnych w sposób bardziej skuteczny, tym
samym wpływając na rozwój społeczny i gospodarczy samorządu terytorialnego.
Rozwój samorządu terytorialnego jest przede wszystkim efektem aktywności mieszkańców zamieszkujących daną jst. Należy zrobić wszystko, aby
tę aktywność im umożliwić i zachęcić do podejmowania własnych inicjatyw.
Żeby nadać społecznościom lokalnym odpowiedni impuls do działania i żeby
samorządność lokalna mogła być niezagrożona, należy pokonać wiele przeszkód hamujących lokalne inicjatywy, następnie je zidentyfikować i doprowadzić do ich usunięcia.
1. Koncepcja rozwoju samorządności w warunkach samorządu
lokalnego
Rozwój samorządności lokalnej charakteryzuje się tym, że jest
w dużej mierze uzależniony od postaw społeczności lokalnych, gdzie
podstawą do takiego działania powinno być maksymalne wykorzystanie
zasobów wewnętrznych (endogenicznych)2. Takie czynniki, jak: położenie, obszar, liczba mieszkańców zamieszkujących daną jst, zasoby finansowe, zaangażowanie społeczne, umiejętności kadry zarządczej oraz
zasoby środowiskowe będą miały wpływ na wybór źródła finansowania.
Oprócz wymienionych czynników ważne są także inne, jak: liczba firm
prowadzących działalność na terenie jst, zasobność finansowa mieszkańców z podziałem na poszczególne grupy społeczne, ale również przygotowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Planu
Finansowego.
Żeby jst mogła sprostać potrzebom zgłaszanym przez społeczności lokalne, mieszkańcy muszą być przekonani o tym, że koncepcja
realizowana przez władze lokalne zabezpiecza ich interesy na różnych
2
A. Potoczek, Współczesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2000, s. 78.
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płaszczyznach3. Można postawić tezę, że samorządność będzie się rozwijać wtedy, gdy samorząd będzie się cieszyć zaufaniem społecznym, a więc
będzie zależny od tego, czy ludzie darzą wybrane przez siebie władze
zaufaniem społecznym4.
Koncepcja rozwoju samorządności w warunkach samorządu lokalnego realizowana na różnych płaszczyznach łączy i uwzględnia te elementy,
które tworzą jedną całość, a rdzeniem wszystkich składowych jest zaufanie społeczne. Można postawić kolejną tezę, że jeżeli wspólnota zamieszkująca daną jst jest świadoma swych celów i potrzeb oraz zdolna do samodzielnego zarządzania własnymi sprawami, oznacza to, że władze samorządowe są przygotowane do partnerskiego współdziałania z organizacjami
społecznymi. Na rozwój samorządności wpływ mają różne segmenty, które
są na tyle złożone, że nie można ich wyeksponować w prostej zależności.
Powyżej wspomniano, że rdzeniem samorządności jest zaufanie społeczne,
czyli realizowanie przez władzę interesów mieszkańców. Na realizację tych
„interesów” wpływ mają określone segmenty związane z funkcjonowaniem
samorządu, jak5:
– samodzielność finansowa jst, obejmująca m.in. wysokość zasobów
finansowych, gospodarowanie finansami oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki wydatkami w celu zabezpieczenia interesu społecznego,
– rozwój gospodarczy samorządów terytorialnych, który ma za zadanie
przede wszystkim wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, od których
rozwój ten głównie zależy,
– decentralizacja mająca na celu – oprócz przekazywania praw i środków
władzom lokalnym – wzmocnienie rozwoju gospodarki lokalnej,
– uregulowania prawne ważne dla właściwego postępowania i jednoznacznie określające granice zachowań dopuszczalnych, oddzielających je od zachowań, które mogą być uznane za korupcyjne czy też
nieetyczne,
J. Regulski, Samorządna…, op.cit., s. 91.
Ibidem, s. 92.
5
B. Wankiewicz, Wpływ zasobów finansowych na rozwój samorządności lokalnej – obszary
rozwoju – rozwiązania modelowe, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 87.
3
4
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poparcie społeczne, które jest skuteczne, kiedy społeczność lokalna jest
zdolna do wykorzystania nowych możliwości, czyli programowania
zmian i budowania poparcia, wymagających wielu działań niezbędnych
do rozwoju samorządu terytorialnego,
– związki i stowarzyszenia samorządowe wyzwalające w społecznościach
lokalnych inicjatywy, które zaowocują wzajemną ufnością i współpracą,
rozwijające współdziałanie samorządu gminnego i organizacji pożytku
publicznego, gdzie formułuje się wspólne cele dotyczące polityki rozwoju gminy,
– ważne dla odbudowania zaufania społecznego są: kontrola społeczna,
kontrola realizacji strategii rozwoju gminy oraz realizacja zobowiązań
wyborczych.
Rozwój samorządności ma społecznościom lokalnym nie tylko umożliwić udział w sprawowaniu władzy w celu zaspokojenia mieszkańcom najważniejszych potrzeb, lecz także stworzyć możliwości rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego. Dzięki samodzielności finansowej społeczności lokalne mają mieć duży udział w rządzeniu gminą. Aby ta zależność mogła zadziałać, społeczność lokalna musi obdarzyć dużym zaufaniem
wybrane przez siebie władze (rysunek 1).
Poparcie społeczne:
– więzi i współpraca
partnerska,
– odpowiedzialność
społeczna,
– jawność decyzji.

Samodzielność finansowa:
– wysokość zasobów
finansowych,
– gospodarka finansowa,
– poziom wydatków na
poszczególne zadania.

Decentralizacja:
– zwiększenie praw
będących w rękach władz,
– zwiększenie
odpowiedzialności.

ZAUFANIE SPOŁECZNE

Związki i stowarzyszenia
samorządowe:
– budowa społeczeństwa obywatelskiego,
– współpraca
z organizacjami
pozarządowymi,
– zwiększenie zasobów
społecznych.

Rozwój gospodarczy jst:
– majątek i infrastruktura
komunalna,
– współpraca samorządu
z przedsiębiorcami (PPP),
– konkurencja
w warunkach jst.

Charakter istniejących
uregulowań prawnych:
– standardy zachowań
osób pełniących funkcje
publiczne,
– społeczny dostęp
do informacji,
– wyrażenie przez obywateli
swych opinii dotyczących
interesu publicznego.

Rysunek 1. Koncepcja rozwoju samorządności w warunkach samorządu terytorialnego
Źródło: opracowanie własne.
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2. Dysfunkcje w rozwoju samorządności lokalnej
Rozwój samorządności lokalnej napotyka wiele zagrożeń hamujących
lokalne inicjatywy i działalność władz samorządowych. Występujące bariery
wpływają niewłaściwie na poziom świadomości społecznej, powodując wyhamowanie aktywności mieszkańców. Ujęcie dysfunkcji poprzez typowe ograniczenia na poziomie lokalnym ukazuje stan zasobów i mechanizmów wprowadzających określone instrumenty stymulowania samorządności lokalnej6.
– Odpowiednia technika oddziaływania na sprawy publiczne powoduje,
że można określić kluczowe dysfunkcje w rozwoju samorządności, które
wpływają hamująco na rozwój lokalny. Należą do nich7 zadania gmin
i powiatów, które są realizowane na rzecz społeczności lokalnej i finansowane głównie ze środków własnych i subwencji ogólnej. Należy zauważyć, że przy ogromnych potrzebach finansowych samorządów uwidacznia się niski poziom dochodów własnych oraz dominujący udział subwencji ogólnej w strukturze dochodów. Wynika z tego, że są one niewystarczające do zakresu zadań gmin i powiatów.
– Ogólny poziom wydatków samorządów lokalnych oraz źródła ich
finansowania znacząco powinny wpływać na rozwój i warunki życia
społeczności lokalnej oraz na relacje między obywatelem a władzą.
Poziom wydatków jest niesatysfakcjonujący dla mieszkańców, wobec
tego należy zdecydowanie zwiększyć środki finansowe w celu nieprzerwanego zaspokojenia potrzeb ludności. Należy umiejętnie korzystać
ze środków unijnych, które w dużej mierze mogą zaspokoić potrzeby
społeczności lokalnej.
– Ograniczone włączenie mieszkańców w proces planowania inwestycyjnego. Są to zadania, w których nie można pominąć udziału mieszkańców
w informowaniu ich o potrzebach inwestycyjnych. Samorządy lokalne
niewystarczająco są przygotowane do przyjęcia kapitału inwestycyjnego
z powodu słabo rozwiniętej infrastruktury technicznej.
A. Noworól, Bariery rozwoju lokalnego w Polsce. Współpraca dla rozwoju – samorząd
lokalny jako reżyser lokalnego rozwoju – polityka społeczna jako instrument rozwoju, Zeszyty
Naukowe WSAP, Szczecin 2008, s. 22.
7
B. Wankiewicz, op.cit. s. 89.
6
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Wykorzystanie funduszy strukturalnych mogłoby być na wyższym, zadowalającym poziomie, gdyby samorządy biedniejsze dysponowały większym zabezpieczeniem środków własnych.
– Udział obywateli we współrządzeniu samorządem lokalnym wykazuje
przeciętny poziom w tych relacjach.
– Władze samorządów lokalnych powinny podjąć działania zmierzające
do zaktywizowania mieszkańców do działania na rzecz społeczności.
– Pomoc udzielana mieszkańcom w realizacji ich aspiracji społecznych nie
zawsze do końca jest wystarczająca.
– Niepokojąco wysoko utrzymuje się stopa bezrobocia, która przekracza
możliwości samorządów, a proces narastania długotrwałego bezrobocia
staje się coraz bardziej niebezpieczny, gdyż wpada w obszar ubóstwa.
– Udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju samorządności jest niewystarczający, gdyż samorządy wskazują na brak zaangażowania w przedsięwzięcia wspierania przedsiębiorczości.
– Ważną formą stosowaną w samorządzie jest partycypacja społeczna,
która wymaga jasnych reguł współdziałania na poziomie samorządu terytorialnego.
– Występujące bariery tworzenia więzi społecznych, jak: niskie wykształcenie, wysokie bezrobocie, niedofinansowanie infrastrukturalne, brak
kapitału inwestycyjnego, niska świadomość społeczna, hamują aktywność społeczną, wyzwalając takie zjawiska, jak: alkoholizm, narkomania i przemoc.
– Hamowanie aktywności społecznej mieszkańców oraz realizacji zasady
pomocniczości powoduje utrudnienia w realizacji pozyskania środków
finansowych na rzecz jst.
– Brak współpracy między jst a środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi.
Przedstawione dysfunkcje w rozwoju samorządności umożliwiają
dalsze postępowanie, łącznie ze wskazaniem sposobów ich rozwiązania.
Ze względu na szczupłe środki finansowe, wykazane dysfunkcje mogą doprowadzić do nieprawidłowości finansowych, a także do pewnych deformacji.
W wyniku oddziaływania dysfunkcji system ulega ciągłym napięciom, które
należy redukować.
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Niezbędne jest zachęcanie i aktywizowanie społeczeństwa do uczestnictwa
w rozwiązywaniu spraw dotyczących rozwoju własnej jst oraz problemów dotyczących wspólnego dobra. Możliwość aktywności jest tym większa, im bardziej
mieszkańcy danej jst się z nią identyfikują i odczuwają potrzebę działalności
na rzecz społeczności lokalnej. Im wyraźniej mieszkańcy odczuwają możliwość
wpływania na rozwój danego obszaru, tym bardziej odczuwana jest koncepcja
kreatywnego rozwoju społeczności lokalnej, opartej na zasadzie samorządności.
Ważnym zakresem w działalności jst jest jej system finansowania
i gospodarowania, który wpływa na rozwój samorządności lokalnej. Poza
tym jest niezbędnym przejawem autonomii w podejmowaniu decyzji finansowo-gospodarczych. W odróżnieniu od powiatu, gmina wymaga wielu zasobów o charakterze materialnym (majątek, dochody) i niematerialnym (podstawy prawno-ustrojowe, procedury budżetowe, kompetencje administracji
lokalnej). Powiązanie tych zasobów wpływa na rozwój samorządności oraz
określa wymiar decentralizacji, jak: zakres zadań i kompetencji władz lokalnych, poziom swobody przy realizacji zadań oraz możliwości finansowania
zadań z własnych dochodów8.
Samorządy terytorialne, budując swoje zasoby finansowe, są w stanie świetnie poradzić sobie z prognozowaniem potencjałów inwestycyjnych, a to z kolei
wyznacza zakres i kierunek rozwoju lokalnego. Możliwość przemieszczania
zasobów i podejmowania decyzji o własnych sprawach w sposób samorządny
i demokratyczny wpływa na łatwość wyrażania interesów grupowych oraz tworzenia organizacji społecznych ważnych dla rozwoju samorządności.
Podmiotem samorządu są mieszkańcy, którzy w większości deklarują
chęć współuczestniczenia w procesie podejmowania decyzji dotyczących społeczności lokalnych9.
W świetle powyższych rozważań, samorząd terytorialny powinien aktywnie wspierać inicjatywy społeczności lokalnych. Powinien posiąść umiejętność łączenia zasobów finansowych z aktywnością organizacji społecznych10.
A. Myna, Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 11, s. 54.
9
J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 358.
10
M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Finanse samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa
2007, s. 212.
8
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Wzajemne zaufanie, jakim powinni obdarzać się w relacjach obywatele
i władza, jest istotnym spoiwem lokalnej społeczności.
3. Bariery występujące na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej
i społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego
Samodzielność finansowa jest podstawą samorządności lokalnej. Samorządy terytorialne powinny mieć określoną swobodę dysponowania zasobami
finansowymi proporcjonalnie do wielkości zadań oraz względnie trwałe podstawy finansowe, ponieważ one gwarantują efektywne wydatkowanie środków publicznych.
Występujące bariery w samorządzie terytorialnym sprawiają, że nie gwarantują one właściwego udziału wspólnot lokalnych w realizacji zadań. Ograniczają się do przestrzegania litery prawa i realizacji zadań nakazanych przepisami prawa. Kierując się takimi kryteriami, uniemożliwia się obserwację
i kontrolę działalności władz lokalnych.
Brak współpracy samorządów lokalnych ze społecznością lokalną powoduje zaburzenia w zaspakajaniu zgłaszanych potrzeb ograniczonych możliwościami zasobów finansowych. Przeszkody występujące na gruncie finansowym, organizacyjnym i społecznym wymagają zarówno umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów, jak i szukania kompromisów w imię wspólnych wartości i celów.
Występujące bariery w samorządach terytorialnych niekorzystnie oddziałują na potrzeby rozwojowe mające wpływ na procesy zarządzania. Bariery
rozwoju samorządności w jst należy postrzegać w trzech aspektach:
1) Bariery na płaszczyźnie finansowej:
– zbyt niskie współfinansowanie zadań z budżetów samorządów,
– zbyt niski poziom inwestycji,
– ograniczenia w tworzeniu dochodów własnych,
– nadmierne zadłużenie majątku,
– obecny system rozdziału środków unijnych niekorzystny dla wspólnot lokalnych.
2) Bariery na płaszczyźnie organizacyjnej:
– upolitycznienie instytucji samorządowych,
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ograniczenie możliwości w podejmowaniu decyzji i sprawowaniu
władzy przez społeczności lokalne,
– częste ograniczanie przez tworzone prawo zdolności realizacji zadań
i kompetencji władz lokalnych,
– ograniczona współpraca na poziomie samorządów,
– ograniczenie wspólnych programów wspomagających zadania samorządów terytorialnych,
– ograniczone przekazywanie uprawnień przez samorządy na rzecz
społeczności lokalnej,
– ograniczone wspieranie działalności gospodarczej.
3) Bariery na płaszczyźnie społecznej:
– brak klimatu do tworzenia wzajemnego zaufania,
– brak rozwiązań ustrojowych umożliwiających mieszkańcom udział
w podejmowaniu decyzji i sprawowania władzy,
– brak jednolitych kryteriów współpracy między jst a społecznością
lokalną,
– ograniczona działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
– ograniczona promocja działalności organizacji społecznych.
Przedstawione powyżej bariery rozwoju samorządności wpływają negatywnie na relacje między mieszkańcami a wybranymi w sposób demokratycznie władzami samorządowymi. Mimo że mieszkańcy deklarują chęć współuczestniczenia w procesie podejmowania decyzji dotyczących społeczności lokalnych, jednak po 20 latach funkcjonowania samorządu terytorialnego
wymaga on dalszej naprawy, przede wszystkim konieczne jest przyspieszenie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Podsumowanie
Sprawne funkcjonowanie samorządności w jst w dużej mierze jest uzależnione od uczestnictwa społeczności lokalnych w jej zarządzaniu. Obciążenia samorządów dodatkowymi zadaniami wymagają dodatkowych środków
finansowych i dodatkowej siły fachowej.
Wykazane dysfunkcje wpływają także negatywnie na organizacje, które
charakteryzują się samorządnością czy też znaczną niezależnością od struktur
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samorządowych. Mieszkańcy uzależniają swoją aktywność obywatelską
od możliwości zaspokajania ich potrzeb przez demokratycznie wybrane władze samorządowe. Na aktywność tę ma wpływ właściwe zarządzanie zasobami
finansowymi przez władze lokalne, a to z kolei w większym stopniu wyzwala
większe zrozumienie dla idei samorządności.
Po 20 latach funkcjonowania samorządu terytorialnego wydawałoby się,
że osiągnął najważniejszy cel, stworzył solidne podstawy do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Okazuje się jednak, że wymaga dalszej naprawy,
przede wszystkim konieczne jest przyspieszenie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, społeczeństwa silnego, świadomego swych celów i mogącego rozwiązywać swoje problemy. Słaba kondycja społeczeństwa obywatelskiego powoduje, że jest ono niedostatecznie zorganizowane i w związku
z tym wymaga wsparcia w uświadamianiu swych praw.
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DYSFUNCTION OF THE LOCAL GOVERNMENT DEVELOPMENT
AND THEIR DYSFUNCTIONS IN LOCAL GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND THEIR INFLUENCE ON DEVELOPMENT
OF LOCAL GOVERNMENT’S TASKS

Summary
The majority of citizens living within a local government unit are not indifferent to matters appearing in their area. Local government needs further improvement
through acceleration in civil society development. The presented dysfunctions and
barriers in local government development determine further proceedings aiming at
finding the way to solve the existing problems and not to lead to financial inaccuracies
or the local government deformations.
Translated by Julia Wankiewicz

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 620

EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 61

2010

MAGDALENA ZIOŁO
Uniwersytet Szczeciński

MIEJSCE I ROLA GMIN W STRUKTURACH SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W NIEMCZECH – UWARUNKOWANIA
ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

Wstęp
Gmina w Niemczech jest podstawową jednostką podziału terytorialno-administracyjnego kraju i tworzy najniższy szczebel samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny w Niemczech funkcjonuje w ramach krajów związkowych (Länder), które nie posiadają pełnej autonomii działania i są zobowiązane do respektowania jurysdykcji kreowanej przez kraj
federalny (Bund).
Gmina niemiecka postrzegana jest nie tylko jako najniższy szczebel
samorządu terytorialnego oraz najmniejsza jednostka podziału terytorialnego
państwa, lecz także jako wyodrębniona terytorialnie i organizacyjnie wspólnota lokalna, na rzecz której działają władze lokalne, świadcząc dobra i usługi
komunalne zgodne ze zgłaszanym na nie popytem. Takie rozumienie gminy
odzwierciedla założenia zasady subsydiarności, postulującej umiejscowienie
kompetencji władzy terytorialnej najbliżej obywatela w celu lepszego zaspokojenia jego potrzeb.
Gminy niemieckie posiadają osobowość prawną i zostały wyposażone
w instrumenty finansowe (w tym władztwo podatkowe) i pozafinansowe
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mające umożliwić im realizację powierzonych zadań. Restrykcyjnym ograniczeniom podlega możliwość wykorzystania finansowania zewnętrznego,
obcego do finansowania wydatków budżetu bieżącego gmin. Spowolnienie
gospodarcze radykalnie przyczyniło się do pogorszenia sytuacji gmin niemieckich, których poziom zadłużenia znacznie się zwiększył po 2009 r.1.
Celem artykułu jest przedstawienie aspektów organizacyjnych i finansowych, odnoszących się do funkcjonowania gmin w Niemczech.
1. Organizacja samorządu terytorialnego w Niemczech
W systemie administracji niemieckiej gminy tworzą najniższy szczebel samorządu terytorialnego2. Każda z ogólnej liczby 12 345 gmin niemieckich (i mniejszych ich związków) jest częścią podziału terytorialnego kraju,
którego wyższe szczeble na poziomie samorządu terytorialnego tworzone
są przez powiaty (Kreise), a na poziomie federalnym przez kraje związkowe
(Bundesländer/Länder)3 wchodzące w skład Federacji Niemieckiej. W niektórych krajach związkowych występują dodatkowo okręgi (Bezirk), stanowiące szczebel pośredni między powiatem a landem, które mogą być przyporządkowane administracji rządowej lub stanowić trzeci szczebel samorządu
terytorialnego4.
Zgodnie z zapisami art. 28 Konstytucji Niemieckiej (Grundgesetz/Verfassung), gminy posiadają osobowość prawną, cechuje je suwerenność terytorialna oraz prowadzą samodzielną gospodarkę finansową5. Podobnie jak
w warunkach polskich, samorząd gminny w Niemczech realizuje dwa rodzaje
zadań: zadania własne i zadania zlecone. W grupie zadań własnych wyróż1
Udział zadłużenia gmin niemieckich w ogólnej strukturze zadłużenia federacji od 2001 r.
wykazywał tendencję malejącą (w okresie recesji 1975/76 stanowił 1/3 zadłużenia państwa ogółem). W latach 2001–2005 zadłużenie gmin niemieckich zwiększyło się z uwagi na konieczność
finansowania deficytów budżetów kapitałowych. W 2006 r. gminy odnotowały nadwyżkę
w wysokości 1,55 mld euro, która w 2007 r. zwiększyła się do kwoty 7,2 mld euro, aby w 2008 r.
osiągnąć poziom 3,25 mld euro i po 2009 r. zamienić się w deficyt.
2
L. Knopp, K. Nowacki, S. Wrede, Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland und
Polen – zugleich ein Beitrag EU Osterweiterung, UMV BTU Cottbus Fakultät UmweltWissenschaften und Verfahrenstechnik Eigenverlag, BTUC-AR 2/2002, s. 7.
3
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2001, s. 268.
4
Ibidem.
5
J. Hausner (red.), Administracja publiczna, PWN, Warszawa 2005, s. 76.
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nia się dodatkowo dwie podgrupy zadań: zadania realizowane obligatoryjnie
i zadania o charakterze fakultatywnym6.
Zadania obligatoryjne to usługi podstawowe świadczone przez
gminy na rzecz społeczności lokalnej, bez których jej funkcjonowanie
nie byłoby możliwe (transport miejski, gospodarka odpadami, utrzymanie ładu i porządku itd.)7. Zadania te wynikają wprost z misji powierzonej
gmin, jaką jest aktywność na rzecz celu publicznego i dbałość o właściwe
funkcjonowanie społeczności lokalnej. Podział zadań na obligatoryjne
i fakultatywne uzasadniony jest zróżnicowanym standingiem finansowym
gmin. Po zrealizowaniu zadań obligatoryjnych, gmina ocenia swoją sytuację finansową i podejmuje decyzję, czy jej kondycja finansowa pozwala
na podjęcie zadań o charakterze fakultatywnym. Zadania fakultatywne
realizowane są przez gminy w celu zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu
zgłaszanych przez wspólnotę lokalną, odnoszących się przede wszystkim do form aktywności kulturalnej i sportowej i związanej z nimi infrastruktury (teatry, stadiony, biblioteki). Obecnie w warunkach niemieckich coraz większego znaczenia nabiera polityka bazująca na mieszanym
modelu realizacji zadań komunalnych, polegająca na równoległym wykonywaniu zadań obligatoryjnych i fakultatywnych, przy zachowaniu równowagi między nimi. Gminy niemieckie realizują także zadania powierzone przez państwo, które jest zobowiązane zapewnić gminom środki
na wykonanie tych zadań.
Niemieckie gminy cechuje wysoki stopień zróżnicowania, a ich ustrój
określają takie czynniki, jak: liczba mieszkańców oraz wiejski lub miejski
charakter8. W większości landów gminy mają charakter niezurbanizowany,
co odróżnia je od miast. Charakter gminy decyduje o jej strukturze organizacyjnej, zadaniach oraz zakresie kompetencji. Kwestie te w sposób szczegółowy regulują przepisy ordynacji gminnych (Gemeindeordnung – GO)
poszczególnych krajów związkowych.
6
B. Kent, Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde und Privatisierung in Deutschland,
„Ankara Law Review“ 2005, vol. 2, nr 2, s. 109–144.
7
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinde_ (Deutschland).
8
R. Grzeszczak, Struktura administracji w Niemczech, Mysłakowice 2006, s. 1,
www.interreg3a.dolnyslask.pl/pliki/szkolenia/OAdministracji_SamorzadzieWNiemczech.pdf.
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Tabela 1
Charakterystyka organów decyzyjnych i wykonawczych gmin niemieckich
Rada gminy

Organ wykonawczy

Kraj
Reprezwiązkowy Kadencja System Klauzula2 Nazwa Wybór Kadencja Możliwość zentacja
odwołania polityczna
wyborczy zaporowa
Badenia
-Wirtembergia

5

WM/K1

nie

OB; B3 WB4

8

nie

tak

Bawaria

6

WM/K

nie

WB

6

nie

tak

Brandenburg

5

WM/K

nie

B lub
OB
OB; B

WB

5/8

tak

Hesja

4

WM/K

nie

OB; B WB OB
GemV3 lub B

6

tak

tak
przedstawicielstwo
zB

5

WM/K

5%

OB; B

WB

5/7–9

tak

B

5

WM/K

nie

OB; B

WB

5

tak

tak

5

WP

nie

OB; B

WB

5

tak

tak

5

MSP

3,03

OB; B

WB

5/8

tak

tak

5
5

MSP
WM/K

5%
nie

OB; B
OB; B

WB
WB

8
7

tak
tak

tak
tak

5

WM/K

nie

OB; B

WB

7

tak

tak

4

MSP

5%

B

WB/WP

6–8

tak

B

5

WM/K

5%

OB; B

WB

5/6

tak

tak

Meklemburgia
Pomorze
Przednie
Dolna
Saksonia
Nadrenia
PółnocnaWestfalia
Nadrenia
Palatynat
Kraj Sary
Saksonia
Saksonia
Anhalt
SzlezwikHolsztyn
Turyngia

WM – wybory mieszane (możliwość głosowania na kandydatów z wielu list), K – kumulacja (możliwość oddania maksymalnie trzech głosów na jednego kandydata), MSP – mieszany
system proporcjonalny (obywatel oddaje dwa głosy – jeden na osobę wybieraną poprzez jednomandatowe okręgi wyborcze, drugi na listę partyjną).
2
Partia, która nie przekroczyła określonego progu % (zazwyczaj 5%) oddanych głosów w
skali ogólnopaństwowej, traci wszystkie głosy oddane na listy partyjne.
3
OB – Oberbürgermeister (nadburmistrz), B – Bürgermeister (burmistrz), GemV – Gemeindevorstand (przedstawicielstwo gminne).
4
WB – wybory bezpośrednie; WP – wybory pośrednie.
1

Źródło: opracowanie własne na podstawie O. Stirböck, Kommunale Verfassung: Die
Gemeinde – Aufgaben, Strukturen, Demokratie, Virtuelle Akademie, Stand
1/05, s. 33.

W Niemczech funkcjonują cztery modele ustroju gmin, zróżnicowane
z uwagi na charakter i zakres kompetencji organów decyzyjnych i stanowiących
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(tabela 1)9: ustrój magistracki (Magistratsverfassung), ustrój burmistrzowski
(Bürgermeisterverfassung), ustrój południowo-niemiecki (Süddeutsche Ratsverfassunug) oraz ustrój północno-niemiecki (Norddeutsche Ratsverfassung).
Geneza ustroju magistrackiego sięga 1810 r. i regulacji obowiązujących
w miastach pruskich. Został on opracowany przez polityka – reformatora Freiherra von Steina. Obecnie system ten funkcjonuje jedynie w Hesji oraz Bremerhaven. Do końca lat 90. XX w. ten typ ustroju obowiązywał również na terenie Szlezwiku-Holsztyna. W swojej pierwotnej formie system zakładał funkcjonowanie kolegialnego organu wykonawczego, jakim był magistrat (tworzony
przez burmistrza oraz urzędników wybieranych przez radę) oraz zgromadzenia
radnych (rada gminy), w których zasiadali reprezentanci społeczności lokalnej10. Podział między organami gminy jest na tyle silnie zaznaczony, że członkowie magistratu nie mogą być aktywni ani pełnić żadnej funkcji w organie
decyzyjnym. Magistrat i rada są organami o jednakowej randze. Początkowo
burmistrz w ustroju magistrackim wybierany był w sposób pośredni (z grona
radnych), od 1993 r. w Hesji wprowadzono system wyborów bezpośrednich.
Ustrój burmistrzowski jest modelem obowiązującym w Nadrenii-Palatynacie (Rheinland-Pfalz) oraz Szlezwiku-Holsztynie (Schleswig-Holstein). Jest
to model w założeniach zbliżony do ustroju południowo-niemieckiego, z tą jednak różnicą, że burmistrz jest wybierany w sposób pośredni – przez radę11.
Ustrój południowo-niemiecki to model z silne zaznaczoną pozycją burmistrza jako organu wykonawczego. Rozwinął się początkowo (XIX w.)
w Bawarii i Badenii-Wirtembergii (Baden-Württemberg). Obecnie jest
to dominujący ustrój gmin niemieckich. Organem decyzyjnym w tym modelu
jest rada, która – podobnie jak burmistrz – wybierana jest w wyborach bezpośrednich12. Różne są jedynie okresy kadencyjne dla obu organów: rada powoływana na jest na co najmniej okres pięcioletni, a burmistrz na okres ośmiu
lat (okresy te mogą różnić się w poszczególnych landach, w których ustrój ten
obowiązuje). Burmistrz jest przewodniczącym rady, wykonuje jej uchwały,
reprezentuje gminę na zewnątrz.
O. Stirböck, Kommunale Verfassung: Die Gemeinde – Aufgaben, Strukturen, Demokratie, Virtuelle Akademie, Stand 1/05, s. 12–16.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem, s. 12–13.
9
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Odzwierciedleniem wpływu regulacji brytyjskich na niemieckie rozwiązania administracyjne jest ustrój północno-niemiecki. Został on wprowadzony
przez okupacyjne władze angielskie w 1945 r. Ustrój ten jest charakterystyczny
dla Dolnej Saksonii (Niedersachsen) oraz Nadrenii Północnej-Westfalii (Nordrhein Westfallen). Założeniem tego modelu jest dominująca pozycja rady jako
centralnego organu, któremu przewodniczy burmistrz13. Drugim organem jest
dyrektor gminy, kierujący jej administracją. Oba organy są równorzędne pod
względem sprawowanej władzy. Potocznie model ten jest nazywany modelem dwóch wierzchołków (Doppelspitze).
2. Gospodarka finansowa gmin w Niemczech – wybrane aspekty
Sytuacja finansowa gmin14, miast i powiatów w Niemczech jest trudna
i nawet w okresie koniunktury gospodarczej, przypadającym na lata 2006–
2008, który cechował się większymi wpływami z tytułu podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer), standing finansowy niemieckich jednostek terytorialnych nie poprawił się w sposób radykalny. Spowolnienie gospodarcze w 2009 r. przyczyniło się do dalszego, systematycznego pogarszania
stanu finansów samorządowych w Niemczech. Sejmik Gmin Niemieckich
(Gemeindetag) szacuje, że wpływy podatkowe w budżetach gmin w 2009 r.
będą o 1,6 mld euro niższe w porównaniu z rokiem poprzedzającym15. Problemy finansów samorządowych w Niemczech determinowane są przez trzy
kategorie czynników, wśród których wymienia się16:
– systematyczny spadek dochodów podatkowych w budżetach lokalnych,
– wysoki poziom długu samorządowego, z którym związane są znaczne
i rosnące koszty obsługi zadłużenia,
Ibidem, s. 13.
Problematyka funkcjonowania i finansowania gmin niemieckich uregulowana została
w ustawie zasadniczej (Grundgesetz/Verfassung) oraz ustawach samorządowych Gemeindeordnung (GO – odpowiednik polskiej ustawy o samorządzie gminnym, zróżnicowany w swoich zapisach w zależności od kraju związkowego) i Gemeindehaushaltsrechts (GHR – odpowiednik ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, odnoszący się do finansowania samorządu szczebla lokalnego).
15
Kommunale Finanzen, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Raport
na temat stanu finansów samorządowych w Niemczech opracowany przez kraj związkowy
Badenia-Wirtembergia na podstawie danych Ministerstwa Finansów Niemiec za 2008 r., s. 1.
16
Ibidem.
13

14
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konieczność realizacji przez gminy kapitałochłonnych zadań, przypisanych im na mocy właściwych ustaw (najczęściej tworzonych na poziomie
federalnym lub krajów związkowych), której nie towarzyszy wyposażenie tych jednostek w adekwatne do potrzeb źródła finansowania zadań.
Szczególnie problematyczne jest powierzanie gminom do realizacji
dodatkowych zadań, kompetencji, bez jednoczesnego zapewnienia środków
na ich realizację. Gminy w Niemczech nie współuczestniczą w procesie legislacyjnym i nie mają prawa sprzeciwu wobec działań legislacyjnych, które
obciążają ich budżety i wynikają z aktów prawnych przyjętych przez jednostki
wyższych szczebli podziału administracyjnego. Traktowanie gmin niemieckich wyłącznie w kategorii jednostek podporządkowanych i wykonawczych
rodzi określone, negatywne dla nich skutki w postaci konieczności realizacji
zadań, których finansowanie wykracza poza ich możliwości budżetowe (brak
adekwatności finansowej w stosunku do zakresu i charakteru realizowanych
zadań) i oznacza konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, powiększających poziom istniejącego zadłużenia.
System finansowania gmin niemieckich bazuje na trzech zasadniczych
źródłach zasileń17:
– podatki lokalne, opłaty i składki;
– środki publiczne pełniące funkcję transferów wyrównawczych (Zuweisung) o charakterze ogólnym (niezwiązane z konkretnymi projektami),
wypłacane z gminnego funduszu wyrównawczego;
– środki publiczne celowe (odpowiednik dotacji celowych), skierowane
na finansowanie konkretnych projektów z zakresu budownictwa komunalnego.
Strukturę głównych kategorii budżetowych przedstawia tabela 2.
W 2007 r., w okresie koniunktury gospodarczej, w strukturze zasileń
budżetowych gmin w Niemczech dominowały dochody podatkowe (10,9
mld euro, 43-procentowy udział w strukturze wpływów ogółem) oraz środki
publiczne o charakterze transferów wyrównawczych, których udział kształtował się na poziomie 31% ogólnych wpływów (8,0 mld euro)18. Pozostałe
wpływy budżetowe w kwocie 6,8 mld euro stanowiły 26% wpływów ogółem.
17
18

Ibidem.
Ibidem, s. 3.
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Tabela 2
Dochody i wydatki budżetowe gmin niemieckich w I półroczu 2008 r.
Wyróżnik

Kwota
(mld euro)

Wybrane kategorie wpływów budżetowych
Wpływy podatkowe
80,057
Podatek od działalności gospodarczej
17,541
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
6,694
Udział w podatku VAT
1,008
Podatek od nieruchomości A (agrarny)
0,172
Podatek od nieruchomości B (od gruntów budowlanych)
4,525
Środki publiczne przekazywane gminom w ramach
17,492
mechanizmu wyrównawczego
w związku z finansowaniem zadań ogólnych
14,385
w związku z finansowaniem zadań inwestycyjnych
3,107
Opłaty
7,619
Wybrane kategorie wydatków budżetowych
Wydatki inwestycyjne (rzeczowe)
7,990
Bieżące nakłady inwestycyjne
16,465
Świadczenia socjalne
19,128
Wydatki bieżące związane z płatnością odsetek
2,312
Wydatki osobowe
4,525

Zmiana (%)
w stosunku
do I półrocza
2007 r.
6,8
6,1
15,0
4,3
–0,8
0,2
12,8
14,8
4,2
–1,8%
3,6
5,0
0,3
–3,8
3,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kommunale Finanzen, Landeszentrale
für politische Bildung Baden-Württemberg, Raport na temat stanu finansów
samorządowych w Niemczech opracowany przez kraj związkowy Badenia-Wirtembergia na podstawie danych Ministerstwa Finansów Niemiec
za 2008 r., s. 2.

Gminy niemieckie cechuje ograniczone władztwo podatkowe, które wyraża
się przede wszystkim poprzez wyposażenie rad gmin w uprawnienia decyzyjne
w zakresie określania kwot mnożników podatkowych (Hebesatz). Z punktu
widzenia wydajności podatkowej najbardziej istotne dla budżetów gmin niemieckich są: podatek od nieruchomości (Grundsteuer) oraz podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer). W przypadku podatku od nieruchomości dokonuje się jego rozróżnienia na dwie kategorie w zależności od przeznaczenia terenu: kategoria A (grunty rolne) i kategoria B (grunty budowlane)19.
19

Ibidem.
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Podatek od nieruchomości jest kalkulowany na podstawie wartości gruntu. Znaczenie drugiego z podatków – podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer) – jako jednego ze źródeł zasileń budżetu gminy, po 1998 r. uległo ograniczeniu. Pierwotna konstrukcja podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer) uwzględniała dwa komponenty opodatkowania w ramach tego podatku,
które dotyczyły: opodatkowania majątku (aktywów) przedsiębiorstwa (Gewerbekapitalsteuer) oraz opodatkowania zysku z działalności gospodarczej (Gewerbeertragssteuer). Od 1 stycznia 1998 r. zniesiony został komponent dotyczący
opodatkowania majątku, a reforma podatkowa z 2008 r. wzmocniła rolę jednokomponentowego podatku od działalności gospodarczej. Zniesienie komponentu majątkowego podatku od działalności gospodarczej negatywnie wpłynęło
na budżety gmin, uszczuplając ich wpływy. Okazało się bowiem, że stosunkowo
niewielki procent firm podlega obowiązkowi zapłaty tego podatku, co w szczególności dotyczyło dużych podmiotów gospodarczych, które w wyniku stosowanych zabiegów księgowych nie wykazywały zdarzeń objętych obowiązkiem
podatkowym. Liczne wątpliwości w zakresie słuszności modyfikacji podatku
od działalności gospodarczej nie wpłynęły jednak na postrzeganie tej konstrukcji podatkowej jako wyjątkowej i właściwej jedynie dla państwa niemieckiego.
W krajach europejskich trudno znaleźć odpowiednik dla tej formy opodatkowania.
Gminy niemieckie po reformie podatkowej w 1969 r. wyposażone zostały
w mechanizm partycypacyjny, gwarantujący im udziały w podatkach dochodowych: podatku dochodowym od osób fizycznych od wynagrodzeń i podatku
dochodowym z innych źródeł dochodów (Anteil an Lohn und Einkommenssteuer)20. Przesłanką wprowadzenia tego rozwiązania była konieczność rekompensowania gminom malejących wpływów z podatku od działalności gospodarczej spowodowanego dekoniunkturą. Transfery w formie udziałów przekazywane są gminom zarówno przez kraje związkowe (Land), jak i federację (Bund). W ostatnim okresie zauważany jest niekorzystny trend, dotyczący malejącej wielkości udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych gminom miejskim, które jako miejsce pobytu i zamieszkania przegrywają konkurencję z gminami ościennymi, do których przeprowadza się
coraz więcej mieszkańców. Ma to swoje konsekwencje dla budżetów gmin
20

Ibidem.
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w postaci uszczuplenia dochodów w przypadku dużych miast i ich wzrostu
w odniesieniu do budżetów gmin ościennych.
Drugim pod względem wielkości źródłem zasileń budżetów gmin
w Niemczech są transfery wyrównawcze o charakterze celowym lub ogólnym.
Kraje związkowe przekazują gminom środki na finansowanie inwestycji drogowych, pochodzące w 55,5% z wpływów z podatku od działalności gospodarczej oraz w 23,39% z wpływów z tytułu opodatkowania pojazdów osobowych (Kraftfahrzeugssteuerverbund)21. Podział tych środków transferowych
na poszczególne gminy odbywa się z uwzględnieniem kryterium liczby ludności oraz oceny wydajności podatkowej podatków w poszczególnych gminach.
Środki transferowe, celowe pełniące funkcje mechanizmu wyrównawczego przekazywane są gminom w celu finansowania szkół, pływalni, hal
sportowych, ale także w związku z koniecznymi remontami istniejących
budynków.
Poza wpływami podatkowymi i transferowymi gminy pozyskują środki
budżetowe w postaci opłat (Gebühr) i składek (Beitrag). Opłaty mają charakter ekwiwalentny, związane jest z nimi określone świadczenie (opłaty za wejście na basen), składki uiszczane są natomiast w związku z utrzymywaniem
w gotowości określonych aktywów bądź usług, z których korzystają obywatele. Najbardziej znaczącą formą opłat są płatności związane z wydawaniem
pozwoleń na budowę (Baugenehmigungsgebühr) oraz opłaty związane z użytkowaniem (Benutzungsgebühr) takie, jak: opłaty wodno-ściekowe lub opłaty
za wywóz odpadów.
Struktura wydatków gmin niemieckich jest zróżnicowana terytorialnie. Zasadniczo w budżetach lokalnych w Niemczech dominują wydatki osobowe, wydatki socjalne oraz wydatki inwestycyjne związane z zadaniami własnymi wykonywanymi przez gminy. Dynamicznie rosnącą grupą wydatków
są wydatki socjalne związane z pomocą udzielaną młodzieży, uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl oraz zasiłki pielęgnacyjne. Rosnące obciążenia
budżetów lokalnych, związane z wydatkowaniem środków na cele społeczne,
przyczyniły się do silnej redukcji wydatków inwestycyjnych, co oddziałuje
przede wszystkim na rozwój infrastruktury komunalnej, lokalny rynek pracy
i wzrost gospodarczy.
21

Ibidem.
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Wpływy z dochodów budżetowych gmin w Niemczech nie są wystarczająco wydajne, aby zapewnić samofinansowanie zadań powierzonych tym jednostkom. Ograniczona samodzielność dochodowa niemieckich gmin determinuje konieczność pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Poziom
zadłużenia gmin w Niemczech jest wysoce zróżnicowany w ujęciu regionalnym, kontrasty widoczne są zwłaszcza między gminami położonymi na terenie landów wschodnich i zachodnich. Na koniec 2007 r. niemieckie miasta
gminy i związki gmin wykazywały przeciętne zadłużenie na poziomie 3 286
euro na mieszkańca22. W 2000 r. przeciętny poziom zadłużenia przypadający
na mieszkańca w gminach na terenach wschodnich Niemiec był o 54,8% wyższy
niż dla zachodnioniemieckich gmin23. Do 2007 r. wskaźnik ten znacząco zmalał,
osiągając poziom 11,1%. W 2007 r. w Niemczech Zachodnich całkowite zadłużenie przypadające na jednego mieszkańca gminy wzrosło przeciętnie o 32,3%,
podczas gdy w Niemczech Wschodnich zmalało o 5,0%24. Najszybszy przyrost zobowiązań na mieszkańca charakteryzował Nadrenię-Westfalię (Nordrhein-Westfalen) – 46,6%, jednak również w Badenii-Wirtembergii (Baden-Würtenberg) odnotowany został przyrost wskaźnika na poziomie 36,8%25.
Gminy niemieckie jako najniższy szczebel samorządu terytorialnego
zobligowane zostały do przestrzegania restrykcyjnych zapisów legislacyjnych, wykluczających możliwość zaciągania zobowiązań służących finansowaniu ich wydatków bieżących. Zarządzanie długiem komunalnym w Niemczech jest kompleksowo uregulowane przez przepisy federalne oraz uregulowania krajów związkowych. Uzasadnieniem do zaciągania zobowiązań
przez gminy w Niemczech jest wspieranie i pobudzanie dynamiki procesów
inwestycyjnych. Ustawodawca niemiecki dopuszcza zatem wykorzystywanie przez gminy zewnętrznych, obcych źródeł finansowania w celu realizacji
przedsięwzięć inwestycyjnych. Finansowanie budżetu operacyjnego z udziałem zewnętrznych, obcych źródeł finansowania nie jest dozwolone. Popularnym instrumentem, który zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem
22
M. Junkernheinrich, G. Micosatt, M. Gnädinger, Kommunaler Finanz – und Schuldenreport Deutschland 2008 – ein Ländervergleich, Bertelsmann Stiftung, Vorabversion Internet,
s. 16.
23
Ibidem.
24
Ibidem, s. 12.
25
Ibidem, s. 35.
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nie jest traktowany – mimo swojej nazwy – jako kredyt, jest Kassenkredit26.
Problematyczny z punktu widzenia stabilności gospodarki finansowej gmin
jest trwały i gwałtowny wzrost udziału finansowania krótkoterminowego
w formie Kassenkredit, przy niezmienionej wartości zrealizowanych dochodów budżetowych. Sytuacja ta jest szczególnie niepokojąca w warunkach spowolnienia gospodarczego oddziałującego na spadek wartości dochodów własnych gmin niemieckich. Zmiana tego stanu wymaga pilnej sanacji finansów
publicznych w Niemczech, któremu towarzyszyć powinny reformy strukturalne o długoterminowych skutkach.
Podsumowanie
Organizacja zadań i system finansowania gmin niemieckich podlegają
regulacjom zawartym w ustawodawstwie poszczególnych landów, które jako
kraje związkowe wchodzą w skład Federacji Niemieckiej i posiadają określone kompetencje w zakresie stanowienia własnego prawa, mieszczącego się
w ramach legislacyjnych wyznaczonych przez władze federalne.
Samorząd gminny jako podstawowa jednostka podziału terytorialnego
realizuje zadania o charakterze podstawowym, niezbędne dla właściwego
funkcjonowania wspólnoty lokalnej. Mimo federalnej struktury Niemiec,
gminy w tym państwie mają wiele cech wspólnych z jednostkami terytorialnymi najniższego szczebla, funkcjonującymi w krajach unitarnych. Dotyczy
to w szczególności charakteru i rodzaju realizowanych przez nie zadań.
System zasileń budżetów gmin niemieckich opiera się na źródłach finansowych w formie dochodów własnych oraz dochodów transferowych. Uzupełnieniem środków budżetów lokalnych jest finansowanie zewnętrzne, obce
wykorzystywane do realizacji wydatków budżetu kapitałowego. W przypadku finansowania wydatków budżetu bieżącego gminy niemieckie korzystają z krótkoterminowego instrumentu, jakim jest Kassenkredit. W ostatnim
czasie znaczącym problemem jest szybko rosnące zadłużenie gmin niemieckich, które – mimo podejmowanych działań – bardzo trudno ograniczyć.
26
Krótkoterminowy instrument o charakterze finansowania pomostowego wykorzystywany
w celu zapewnienia płynności finansowej gminy nie ma polskiego odpowiednika. W literaturze przedmiotu wykorzystywane jest polskie tłumaczenie bezpośrednie – kredyt kasowy, które
nie oddaje jednak istoty tego źródła finansowania.
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THE PLACE AND ROLE OF MUNICIPALITIES IN THE STRUCTURE
OF GERMAN SELF – GOVERNMENT – ORGANIZATIONAL
AND FINANCIAL DETERMINANTS
Summary
The article presents decisive issues regarding to structure and financing system
of municipalities in Germany. The municipalities are the core element of self – government structure in German conditions and represent the lowest layer of self-governed
entities. The tasks of municipalities in Germany are similar to the municipalities in
the unitary states. The financing system of municipal tasks in Germany consists of
three crucial sources: own revenues (especially tax autonomy), grants and financial
tools of equalization, external sources (credits, loans, bonds).
Translated by Magdalena Zioło
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ORIENTACJA MARKETINGOWA ZARZĄDZANIA JAKO
NOWE WYZWANIE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

W artykule tym przedstawiono wybrane aspekty problematyki związanej
z marketingiem terytorialnym. Zamierzeniem Autora było zwrócenie uwagi
na rolę orientacji marketingowej zarządzania w funkcjonowaniu jednostek
samorządu terytorialnego (jst). Poruszane w artykule zagadnienia są istotne
z uwagi na ich słabą praktykę w polskim sektorze samorządu terytorialnego.
Zarządzanie marketingowe definiujemy jako analizę, planowanie, wdrażanie i nadzorowanie programów zmierzających do tworzenia, rozbudowywania
i utrzymania korzystnej wymiany z docelowymi nabywcami, a w jej wyniku –
osiągnięcia celów organizacji. Zarządzanie marketingowe obejmuje więc zarządzanie popytem, co z kolei zawiera w sobie zarządzanie relacjami z klientami1.
Zarządzanie marketingowe, w pewnym uproszczeniu, polega na zastosowaniu i wykorzystaniu narzędzi marketingu w warunkach konkretnego przedsiębiorstwa. Proces zarządzania marketingowego musi uwzględniać otoczenie,
w którym działa przedsiębiorstwo, gdyż tylko przedsiębiorstwa zorientowane
na otoczenie mają szanse na osiągnięcie sukcesu w warunkach konkurencji2.
Modelowy schemat zarządzania marketingowego przedstawia się następująco:
1
P. Kotler, G. Armstrong, J. Sounders, V. Wong, Marketing – podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 47.
2
J. Altkorn (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1992, s. 29.
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1) Analiza sytuacji.
2) Prognozy – identyfikacja szans i zagrożeń.
3) Ustalanie celów i strategii marketingowej.
4) Ustalenie celów krótkookresowych.
5) Realizacja i kontrola.
Miasto – gminę, czyli jednostkę samorządową, która jest organizacją typu
non profit, można traktować jako jednostkę gospodarczą, która ma osiągnąć
określone efekty przy możliwie niskich nakładach, natomiast podstawową różnicą między jednostką samorządową a organizacją o charakterze produkcyjno-usługowym jest to, że ma ona ustawowo przypisaną funkcję organu służebnego – użyteczności publicznej w stosunku do mieszańców swojego regionu.
Produkt marketingowy jednostek administracji publicznej powstaje
na podstawie świadomego i umiejętnego operowania wieloma czynnikami
pozwalającymi zaspokoić rozpoznane potrzeby, wymagania i interesy rynków docelowych. Może on przybrać postać:
– usługi – zaspokajającej potrzeby konsumentów – zróżnicowanej ze względu
na:
a) przedmiot zaspokajanych potrzeb,
b) proces świadczenia (indywidualny, zbiorowy),
c) udział konsumenta w procesie usługowym (bezpośredni, pośredni),
d) stopień indywidualizacji cech usług,
e) sposób zapłaty;
– osoby – gdy celem jednostek administracji publicznej jest eksponowanie
określonej osoby i rozbudzanie dla niej poparcia w środowisku lokalnym
(jest to szczególnie ważny element w przypadku jednostek samorządowych i wybieralnych organów państwa);
– idei – gdy działania jednostek administracji publicznej mają na celu propagowanie określonych wzorów zachowań, postaw czy ważnie społecznych potrzeb;
– organizacji – gdy celem jednostek administracji publicznej jest uzyskanie akceptacji społeczeństwa dla jej zamierzeń, skłonienie do korzystania
z jej usług, walorów i ofert inwestycyjnych3.
3
B. Iwankiewicz-Rak, Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1990, s. 98–99.

Orientacja marketingowa zarządzania jako nowe wyzwanie dla jednostek…

577

Jednostki administracji publicznej, działając na styku marketingu politycznego i gospodarczego, oferują głównie usługi o charakterze publicznym.
Ta specyficzna forma produktu odznacza się następującymi cechami, pozwalającymi odróżnić je od produktów materialnych:
– niematerialnością,
– nierozłącznością,
– różnorodnością,
– brakiem możliwości składowania,
– częściowym monopolem4.
Usługi o charakterze publicznym, świadczone przez jednostki administracji publicznej, najogólniej można podzielić na:
– usługi administracyjne – określone prawem sankcjonującym monopol
na świadczone usługi administracyjne na określonym terenie,
– usługi w sferze społecznej – napotykające konkurencję w postaci innych
organizacji non profit, a działające w sferze nauki (utrzymywanie szkół,
przedszkoli), kultury (finansowanie działalności muzeów, teatrów, oper,
bibliotek, sportu i turystyki), zdrowia (finansowanie pracy szpitali, przychodni), opieki społecznej,
– usługi w sferze obsługi technicznej – mające na celu utrzymanie ogólnodostępnych obiektów i urządzeń (mostów, dróg), dostawę energii i gazu,
utrzymanie czystości i porządku itp.,
– działalność komercyjną – polegającą na aktywnym zarządzaniu posiadanymi zasobami i tworzeniem spółek prawa handlowego w celu uzyskania środków niezbędnych do zrealizowania zaplanowanych celów społecznych5.
W odróżnieniu od produktów materialnych, usługi publiczne nie posiadają
postaci fizycznej, dlatego jednostki administracji publicznej, opracowując programy marketingowe, powinny zadbać o stworzenie odpowiedniej kompozycji elementów rzeczowych związanych z procesem świadczenia usług urealniających ofertę. W skład takiej kompozycji powinny wchodzić m.in.: aranżacja,
wystrój i wyposażenie techniczne miejsca świadczenia usług (urzędy), kwalifikaZ. Mazur, J. Zieziula, Marketing w administracji publicznej, Wyższa Szkoła Biznesu,
Nowy Sącz 1999, s. 122.
5
E. Wojciechowski, Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, PWN, Warszawa 1997, s. 106.
4
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cje, fachowość i prezencja personelu, symbol (godło, herb, znak, nazwa instytucji itp.) oraz cena (uwzględniająca możliwości poszczególnych grup nabywców).
W celu określenia prawidłowego zestawu elementów rzeczowych każda
jednostka administracji publicznej powinna wyznaczyć stopień niematerialności świadczonych usług. Można go wyznaczyć poprzez opracowanie listy
świadczonych usług i zestawienie ich ze stwierdzeniami mającymi na celu
pomiar ich materialności. Wyznaczenie stopnia materialności każdej usługi
pozwoli jednostkom administracyjnym skomponować odpowiedni zestaw
dowodów rzeczowych, umożliwiających klientom porównanie własnych
oczekiwań z rzeczywistą usługą przed jej nabyciem. Dowodami materialnymi usług świadczonych przez jednostki administracyjne są np. dowody osobiste, rejestracyjne, metryki urodzenia, publikacje dotyczące budżetów itp.
Charakterystyczna dla usług nierozłączność procesu świadczenia utrudnia tworzenie kanałów dystrybucji. Klient, uczestnicząc w procesie świadczenia
usługi, wraz z pracownikiem jednostki administracyjnej, ma duży wpływ na ostateczny wynik usługi. Jednostki administracyjne, chcąc uzyskać pozytywną ocenę,
powinny dbać o wysoki standard oraz profesjonalny poziom obsługi.
Konsekwencją nierozerwalności procesu świadczenia usług publicznych jest ich różnorodność. Indywidualne podejście pracownika administracji i konsumenta decyduje o tym, że świadczona usługa może za każdym razem
być wykonana lub odebrana inaczej. Próby ograniczenia zmienności świadczonych usług publicznych powinny rozpocząć się od określenia jej przyczyn, do których należą m.in.: nieodpowiednie cechy osobowości pracownika, niski poziom szkolenia, nieodpowiedni nadzór, brak komunikacji6. Natomiast w celu ujednolicenia świadczonych usług jednostki administracyjne
mogą np.: zatrudniać fachowców, szkolić personel oraz umiejętnie motywować go do dobrej pracy, opracowywać określone standardy obsługi klienta,
stale kontrolować stopień zadowolenia klientów oraz monitorować proces
świadczenia usługi7.
Konsekwencją wymienionych wyżej cech jest brak możliwości składowania, wykluczają one bowiem ewentualność wytwarzania na zapas.
6
P. Mudie, A. Cottam, Usługi. Zarządzanie i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998, s. 21–22.
7
B. Iwankiewicz-Rak, op.cit., s. 74.
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Usługi świadczone przez jednostki administracji publicznej wiążą się
także z dużymi ograniczeniami konkurencyjnymi. Rejonizacja i przypisanie
konkretnych grup ludności do określonych jednostek administracji publicznych umożliwia stworzenie dokładniejszych planów wykorzystania posiadanych środków oraz zatrudnienia8.
Wszystkie produkty (usługi), opracowywane i świadczone przez jednostki administracji publicznej, powinny:
– zaspokajać potrzeby konsumentów w taki sposób, aby odczuwali oni
pełną satysfakcję,
– poprawiać warunki bytowe ludności,
– dostarczać mieszkańcom odpowiedniej informacji o jednostkach administracji publicznej i jej funkcjonowaniu,
– wytwarzać korzystny wizerunek jednostek,
– umożliwiać mieszkańcom współudział w funkcjonowaniu jednostek
administracji oraz podejmowaniu decyzji9.
Uwzględniając wszechobecną standaryzację, stosowanie norm technicznych, ustanawianie wymogów bezpieczeństwa itp., „jakość” można rozumieć
jako zdolność do spełniania oczekiwań i potrzeb odbiorcy10.
Administracja nie cieszy się w Polsce szczególnym zaufaniem obywateli. Dość powszechne jest przekonanie o niskiej jakości świadczonych przez
nią usług, niewłaściwym traktowaniu interesantów i braku dostatecznych informacji. Taka administracja odzwierciedla funkcjonujący od lat biurokratyczny
model instytucji publicznej, który w ograniczonym stopniu zapewniał sprawność tych instytucji. Praktyka pokazała jego ułomność w postaci takich zjawisk,
jak korupcja, swoista „samowystarczalność” administracji, która sama generowała potrzeby kadrowe i infrastrukturalne w oderwaniu od potrzeb społecznych.
Dotychczasowy model administracji opartej na biurokratycznej racjonalności został w większości krajów europejskich zanegowany i zastąpiony przez
model menedżerskiego zarządzania publicznego, charakteryzujący się m.in.
zorientowaniem na obywatela, oddzieleniem funkcji strategicznych od funkcji
Z. Mazur, J. Zieziula, op.cit., s. 123.
W. Siemiński, O marketingu gminy, „Wspólnota” 1996, nr 51–52.
10
K. Opolski, Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem, INW Olympus
CEiRB, Warszawa 1998, s. 25.
8
9
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operacyjnych, przekazywaniem wykonywania usług publicznych konkurującym ze sobą organizacjom spoza administracji. Obywatele oczekują od urzędników przychylności, usprawnienia pracy w celu skrócenia czasu załatwiania
spraw, przejrzystości procedur załatwiania tych spraw, wyczerpującej i zrozumiałej informacji. W Polsce to ostatnie wymaganie wzmocniła jeszcze debata
wokół uchwalonej Ustawy o dostępie do informacji publicznej11 i wprowadzone wcześniej przepisy mówiące o jawności działania organów jst. Najogólniej ujmując, model ten opiera się na kilku podstawowych zasadach:
1) Obywatel
W niektórych urzędach tworzone są biura obsługi obywateli oraz prowadzone są działania informacyjne służące wyjaśnianiu procedur obsługi i poznawaniu potrzeb mieszkańców. Jest takich przykładów co najmniej kilkadziesiąt, m.in. biura w Szczecinie, w Urzędzie Gminy Warszawa-Centrum, Urzędzie Miejskim w Gliwicach, system informacji wizualnej będący fragmentem
polityki informacyjnej Starostwa w Kamiennej Górze, monitorowanie skarg
w Urzędzie Gminy Warszawa-Wawer. Biura obsługi są często pierwszym krokiem w procesie wprowadzania innowacji organizacyjnych nakierowanych
na jakość obsługi mieszkańców. Innowacje te spaja w całość system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm serii ISO 9000:2000. Takie działania wymagają stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników i prowadzenia
ciągłej oceny ich efektywności. Dziś już nie wystarczy oceniać pracowników
z punktu widzenia ich wiedzy i zawodowych kwalifikacji. Niezwykle cenną
umiejętnością jest identyfikowane oczekiwań obywateli, partnerów instytucjonalnych i adaptacja do tego sposobów działania wydziału, biura czy też urzędu.
2) Przejrzysty i sprawny urząd
Obywatele oczekują, by urząd gminy był przyjazny i przejrzysty. Chcą
wiedzieć, dlaczego podejmowane są takie a nie inne decyzje dotyczące dotacji, pomocy socjalnej czy zagospodarowania terenu. Paradoksalnie, urzędnicy też niejednokrotnie chcą wiedzieć, jak są podejmowane decyzje i czy istnieje związek między ich czynnościami a działaniami innych części urzędu.
Prawie każdy urząd trapi ten sam problem – niedostateczna komunikacja
i koordynacja między jego biurami. Jedną z przyczyn jest sztywny podział
11
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, DzU 2001, nr 112,
poz. 1198.
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na komórki organizacyjne, sztuczne i „papierowe” mechanizmy koordynacji
zapisane w regulaminie organizacyjnym. Bywa, że każdy wydział ma własne
metody uzgodnień i wymiany informacji. Urzędem zarządza się poprzez struktury wydziałowe, a nie poprzez realizowane procesy, szczególnie te wykraczające poza granice poszczególnych wydziałów. Takie zarządzanie zwane
jest zarządzaniem procesowym. Inaczej mówiąc, na organizację patrzymy
poprzez to, jakie procesy realizuje i jaki jest między nimi związek. Takiego
podejścia do organizacji wymaga nowa wersja norm serii ISO 9000. Dlatego
też system zarządzania jakością oparty o wymagania normy ISO 9001:2000
pozwala organizacjom publicznym odejść od sztywnego, strukturalnego kierowania poszczególnymi komórkami na rzecz zarządzania procesami, jakie
są w organizacji realizowane. Takie podejście pozwala na dostosowanie działania organizacji do wymagań klientów, tym samym uzyskania swoistej „wartości dodanej” do tradycyjnych, administracyjnych czynności. Taką wartością
dodaną w urzędzie będzie uzyskanie satysfakcji obywateli ze sposobu, w jaki
są obsługiwani przy zwykłych czynnościach administracyjnych.
3) Standardy jakościowe usług
Każdą usługę, zadanie publiczne da się opisać w kategoriach standardu, czyli normy, wzorca. Wprowadzenie standardów usług publicznych
wraz z systemem wskaźników i metodami pomiaru stopnia realizacji ustalonego standardu jest praktyczną realizacją konstytucyjnego prawa obywateli
do otrzymywania ogólnodostępnych usług publicznych o jednakowym poziomie. W praktyce różne organy i jednostki administracji publicznej wykonują
obecnie swoje zadania po skrajnie różnych kosztach i w bardzo zróżnicowanym zakresie. System zarządzania urzędu administracji publicznej powinien opierać się na kilku podstawowych zasadach. Oprócz przyjaznego nastawienia do obywateli – klientów urzędu, rozwoju umiejętności pracowników
zgodnie z wymogami klientów urzędu, przejrzystości struktury i procedur
działania, ważne jest określenie, co i jak wpływa na jakość usług. Ta ostatnia zasada wymaga określenia, jaki jest podstawowy standard tego, co urząd
wykonuje – standard wynikający z prawa, organizacji urzędu, jego możliwości. Potem konieczne jest stałe nadzorowanie, czy ustalony standard jest realizowany i czy organizacja potrafi skutecznie reagować, gdy tak się nie dzieje.
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Gwarancję, że ten zestaw działań będzie służył doskonaleniu jakości usług,
daje wdrożenie systemu zarządzania jakością12.
Jednostki administracji publicznej, działając na specyficznym rynku
usług, napotykają w swej pracy wiele przeszkód, utrudniających utrzymanie
jakości oferowanych usług na zadowalającym poziomie. Do najczęstszych
przyczyn niskiej jakości świadczonych usług należy zaliczyć:
– nierozdzielność procesów produkcji i konsumpcji oraz wpływ intensywności zaangażowania poszczególnych pracowników w proces świadczenia usług,
– złe rozwiązania organizacyjne (zbyt małe wsparcie ze strony zaplecza),
– błędy popełniane w komunikacji z otoczeniem,
– zły system oceny zarządów i pracowników jednostek administracji
publicznej,
– zbyt niski stopień zindywidualizowania usług publicznych.
Uczestnictwo konsumentów w procesie świadczenia usług oraz subiektywny system oceny jakości powodują, że umiejętności pracowników, sposób
ich zachowania i ubierania się, wygląd pomieszczeń są czynnikami wpływającymi na ostateczną ocenę. Zazwyczaj zachwianie równowagi między oczekiwaniami klientów a możliwościami jednostek administracji publicznej stanowi przyczynę problemów jakościowych.
Odpowiednio dobrany i przygotowany personel wymaga odpowiedniego
wsparcia ze strony pracowników zaplecza, odpowiedzialnych za prawidłowe
kształtowanie:
– wyposażenia technicznego i materiałowego,
– wiedzy i umiejętności pracowników świadczących usługi,
– serwisu informacyjnego.
Wszelkie niedokładności oraz niedociągnięcia, powstałe w strefie zaplecza,
przenoszone są natychmiast na stanowiska bezpośredniego świadczenia usług.
Przyczyną obniżania oceny jakości usług może być także przyjęty system
rozliczania, a także oceny zarządów oraz pracowników jednostki administracji
publicznej. Rozliczanie w systemie kadencyjnym powoduje postrzeganie procesu świadczenia usług przez pryzmat oceny realizacji celów w określonym
12
S. Wysocki, Przyjazny i sprawny urząd – usługi publiczne dobrej jakości, „Gazeta Samorządu i Administracji” 12.04.2004.
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czasie. Dla pracowników tak ocenianych jednostek swoistą obsesją staje się
konieczność minimalizacji kosztów i zwiększanie wydajności pracy w celu
osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń. Takie postępowanie owocuje krótkotrwałą pozytywną oceną przełożonych, jednak w dłuższej perspektywie – systematycznym pogarszaniem się tej oceny.
W warunkach polskich poprawa jakości usług oferowanych przez jednostki administracji publicznej jest trudna, ponieważ jest ściśle związana
z obowiązującym prawem i kulturą wszystkich organów administracyjnych.
Jednak jednostki administracji publicznej, pozostając pod kontrolą publiczną,
są zobligowane do stałego monitorowania i pomiaru jakości świadczonych
usług. Stała kontrola jakości pozwala w porę wychwycić i usunąć ewentualne
błędy, służy również prewencji i usuwaniu podstaw złego funkcjonowania
w przyszłości. Każda jednostka powinna ustalać własny system oceny jakości świadczonych usług, z uwzględnieniem kluczowych kryteriów ich oceny.
Przedmiotem zainteresowania osób opracowujących systemy oceny jakości
usług administracyjnych powinny być systemy oceny stosowane przez klientów, bazujące na takich kryteriach, jak:
– materialność – wygląd zewnętrzny siedziby jednostki, wyposażenie,
– niezawodność – zdolność jednostki do wykonywania obiecanych usług
rzetelnie i dokładnie,
– reagowanie – pragnienie udzielania klientom szybkiej i fachowej pomocy,
– kompetencja – wymagane umiejętności i wiedza pracowników jednostki,
– uprzejmość, grzeczność, nienaganny wygląd13.
Jednostki administracji publicznej, dążąc do poprawienia jakości oferowanych usług, powinny podjąć działania zmierzające do podnoszenia jakości w całej jednostce.
Ze względu na specyficzne cechy usług oraz subiektywne kryteria ich
oceny, ważnym czynnikiem decydującym o jakości usług jest sposób obsługi
klienta. Dlatego jednostki administracji publicznej powinny dążyć do stworzenia pozytywnego wizerunku jednostki, budzącego w klientach i kontrahentach
poczucie bezpieczeństwa i zaufanie. Taki stan jest silnie uzależniony od profesjonalizmu pracowników utrzymujących bezpośredni kontakt z klientami. Sposób
obsługi klienta przez pracowników jednostki jest wynikiem ich predyspozycji
13

P. Mudie, A. Cottam, op.cit., s. 119.
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osobowościowych lub efektem świadomego wyboru, opartego na założeniu,
że określony sposób działania jest w danej sytuacji najbardziej odpowiedni14.
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MARKETING MANAGEMENT ORIENTATION AS A NEW CHALLENGE
FOR SELF – GOVERNMENT ENTITIES
Summary
Author of the article introduce the qualification of the part of marketing and
his influence on functioning of the territorial council. He explains the essence of the
orientation of the marketing management. Next problemss introduced in the article are:
14
R. Błaut, Skuteczne negocjacje: techniki, komunikacja interpersonalna, komunikacja niewerbalna, dialogi, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995, s. 6.
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– the specific of services testified the quality of the marketing product of the public
administration,
– the general model quality of administrative services introduced principles on
which the activity of the public administration should base.
In the final part of the article author shows the most popular problems relating
to services in the public administration and qualifies the ways of the improvement of
the quality of services by the the territorial council.
Translated by Jacek Żbikowski

