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WSTĘP 

Konferencja Forum Samorządowe (FS) zainicjowana została w 2004 r. 

przez śp. prof. zw. dr. hab. Adama Szewczuka, wieloletniego kierownika pier-

wotnie Katedry Zarządzania Finansami, a następnie Katedry Finansów Publicz-

nych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Profesor Adam Szewczuk był pomysłodawcą Forum Samorządowego, nad któ-

rego kształtem i rozwojem pracował przez kolejne lata, aż do ostatniej formuły 

Forum o międzynarodowym charakterze. Profesorowi Adamowi Szewczukowi 

bardzo zależało, aby konferencja Forum Samorządowe na trwałe wpisała się 

w harmonogram wydarzeń ważnych i kojarzonych ze Szczecinem oraz woje-

wództwem zachodniopomorskim. Do tego dążył, współpracując aktywnie 

z władzami Gminy Miasto Szczecin oraz władzami województwa zachodnio-

pomorskiego podczas kolejnych edycji Forum.  

Pan Profesor Adam Szewczuk odszedł nieoczekiwanie 8 sierpnia 2011 r., 

pozostawiając po sobie dorobek i inicjatywy, do kontynuowania których Wy-

dział Zarządzania i Ekonomiki Usług czuje się zobowiązany. Takim wydarze-

niem jest także Forum Samorządowe, które w kształcie zapoczątkowanym przez 

Profesora Adama Szewczuka będzie realizowane w kolejnych latach.  

Inicjatywa, jaką jest Forum Samorządowe, ma charakter dwudniowej kon-

ferencji organizowanej cyklicznie w Szczecinie, integruje przedstawicieli zróż-

nicowanych środowisk zogniskowanych wokół problematyki samorządowej. 

Każdego roku Forum Samorządowe stwarza szansę na wymianę doświadczeń 

zarówno między reprezentantami poszczególnych szczebli samorządowych 

(gmin, powiatów i województw), jak i między przedstawicielami środowisk – 

naukowego, samorządowego i gospodarczego, odwzorowując koncepcję „złote-

go trójkąta‖. Forum jest jednocześnie inicjatywą wzmacniającą i podkreślającą 

metropolitalność Szczecina jako stolicy województwa zachodniopomorskiego 

i jednostek tworzących Szczeciński Obszar Metropolitalny. Dzięki konferencji 

FS województwo zachodniopomorskie i Gmina Miasto Szczecin każdego roku 

stają się wiodącymi ośrodkami propagującymi ideę samorządności, współpracy 
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i partnerstwa ponad granicami, podejmując uczestników oraz przedstawicieli 

władz samorządowych z kraju i zagranicy, którzy wyrażają zainteresowanie de-

batą nad kształtem samorządu terytorialnego w wymiarze lokalnym, regional-

nym i międzynarodowym oraz chęć uczestniczenia w niej. Forum Samorządowe 

pozwala także na budowanie i umacnianie partnerskiego działania, co wyraża 

się poprzez udział przedstawicieli samorządów z rejonu Morza Bałtyckiego 

oraz samorządów konstytuujących inicjatywę Partnerstwa Wschodniego. Poło-

żenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego (bliskość Brukseli, kra-

jów basenu Morza Bałtyckiego, położenie na linii wschód–zachód) sprzyja pro-

pagowaniu koncepcji Forum Samorządowego, które każdego roku skupia coraz 

większą liczbę uczestników, w tym czołowych przedstawicieli instytucji Unii 

Europejskiej, administracji rządowej i samorządowej, licznych organizacji sa-

morządowych oraz jednostek sektora użyteczności publicznej. 

Tematyka Forum Samorządowego wpisuje się ściśle w wymiar europejski 

oraz problemy i wyzwania procesu integracji. Pierwsze Forum Samorządowe 

podejmowało problematykę Samorządu terytorialnego w integrującej się Euro-

pie, co odpowiadało ówczesnym uwarunkowaniom społeczno-gospodarczym, 

kolejne edycje Forum przebiegały pod hasłem przewodnim Samorząd teryto-

rialny w zintegrowanej Europie, co odwzorowywało zdobyte już doświadczenia 

Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej i wskazywało na nie, 

a w szczególności koncentrowało się na dokonaniu kompleksowej i wielopłasz-

czyznowej oceny dotychczasowych osiągnięć polskich struktur samorządowych 

w warunkach integracji (obecność Polski w Unii Europejskiej). Ostania edycja 

Forum Samorządowego akcentowała potrzebę dyskusji nad konstytuującymi się 

założeniami nowej perspektywy finansowej UE 2014–2020 i poświęcona zosta-

ła właśnie problematyce Wyzwań dla samorządów terytorialnych w nowej per-

spektywie europejskiej. Wykład inaugurujący poświęcony nowej perspektywie 

finansowej UE na lata 2014-2020 w ramach ostatniego Forum Samorządowego 

2011 wygłosił dr Janusz Lewandowski – komisarz Unii Europejskiej ds. budże-

tu i programowania. 

Koncepcja Forum Samorządowego ewoluowała od momentu jego powsta-

nia i angażowała coraz większą liczbę uczestników pierwotnie w wymiarze kra-

jowym, a obecnie również międzynarodowym. Ostatnia, czerwcowa edycja Fo-

rum Samorządowego z 2011 r. zgromadziła ponad trzystu uczestników zarówno 

z państw członkowskich Unii Europejskiej: Polski, Niemiec, Szwecji, Czech, 
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Słowacji oraz Węgier, jak też partnerów z Europy Wschodniej: Ukrainy i Moł-

dawii. 

Obecnie Forum Samorządowe jest wspólną inicjatywą Katedry Finansów 

Publicznych działającej na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy-

tetu Szczecińskiego, Gminy Miasto Szczecin, Samorządu Województwa Za-

chodniopomorskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekono-

micznego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i stanowi płaszczyznę 

do dyskusji nad szeroko rozumianą problematyką samorządności, w szczegól-

ności nad zagadnieniami dotyczącymi:  

a) współpracy międzysektorowej; 

b) partnerstwa (w tym Partnerstwa Wschodniego); 

c) integracji europejskiej i jej perspektyw; 

d) problematyki rozwoju; 

e) funkcjonowania, organizacji oraz finansowania jednostek samorządu 

terytorialnego w zintegrowanej Europie.  

Panele dyskusyjne Forum Samorządowego 2011 miały charakter interdy-

scyplinarny i dotyczyły: 

a) finansów jednostek samorządu terytorialnego, roli partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego; 

b) roli i możliwości samorządów w stymulowaniu innowacyjności i bu-

dowaniu płaszczyzn współpracy gospodarczej; 

c) nauki i jej służebnej roli wobec jednostek samorządu terytorialnego – 

analiza przypadków; 

d) Partnerstwa Wschodniego jako szansy na nowe kontakty gospodarcze, 

naukowe i kulturalne dla jednostek samorządu terytorialnego – wy-

miana doświadczeń. 

Forum Samorządowe jest konferencją integrującą środowiska, stwarzającą 

szansę wymiany poglądów oraz okazję do dyskusji nad trudnymi i jakże aktual-

nymi problemami polskich i zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego 

funkcjonujących w przestrzeni europejskiej. Jest to zarazem inicjatywa ważna 

dla Szczecina i regionu zachodniopomorskiego, który każdego roku staje się 

miejscem spotkań przedstawicieli i osób związanych z samorządem terytorial-

nym pragnących uczestniczyć w debatach i dyskusjach poświęconych jego pro-

blematyce oraz wspólnie poszukiwać rozwiązań aktualnych problemów.  

Organizatorzy Forum Samorządowego pragną skierować szczególne po-

dziękowania do wszystkich osób oraz instytucji zaangażowanych w jego reali-
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zację i jednocześnie mają nadzieję, że inicjatywa konferencji będzie równie dy-

namicznie jak dotychczas rozwijać się w kolejnych latach, a Szczecin na okres 

Forum Samorządowego będzie europejską stolicą samorządu. 

dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US 
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AGNIESZKA ALIŃSKA  

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  

PROBLEM WYKLUCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE 

Wprowadzenie  

W dobie światowego kryzysu finansowego oraz pogarszających się wa-

runków ekonomicznych i społecznych szczególnego znaczenia nabiera kwestia 

ograniczania liczby osób i grup społecznych narażonych na wykluczenie spo-

łeczne oraz związane z nim wykluczenie finansowe. Skala wykluczenia spo-

łecznego na świecie, w Europie, a także w Polsce jest tak znaczącym proble-

mem społecznym i ekonomicznym, że rok 2010 został ogłoszony przez Radę 

Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski Rokiem Walki z Ubóstwem 

i Wykluczeniem Społecznym.  

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie pojęcia wykluczenia finan-

sowego i wskazanie wpływu tego zjawiska na procesy społeczno-ekonomiczne 

zachodzące w gospodarce. Istotne jest jednak wskazanie inicjatyw i działań, 

które ograniczałyby skalę tego negatywnego zjawiska. Największe znaczenie 

ma tu postawa instytucji finansowych i działania przez nie podejmowane. Jed-

nym z czynników ograniczających skalę wykluczenia finansowego jest wzrost 

poziomu ubankowienia polskiego społeczeństwa, czyli zwiększenie liczby osób 

korzystających z usług i produktów oferowanych przez banki i inne instytucje 

finansowe. 
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1. Istota i skala wykluczenia społecznego  

Poszukiwanie przyczyn i uwarunkowań determinujących powstanie kate-

gorii osób zaliczanych do grupy wykluczonych finansowo należy rozpocząć od 

wyjaśnienia pojęcia wykluczenia finansowego, które jest bardzo silnie związane 

z szerszą kategorią ekonomiczną, jaką jest wykluczenie społeczne. Wykluczenie 

społeczne można zdefiniować jako stan niepodejmowania przez określone oso-

by, rodziny lub grupy ludności zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi 

życiowej lub wypadanie z niej. Dotyczy to w szczególności osób żyjących 

w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo materialne), dotknię-

tych niekorzystnymi procesami społecznymi, co uniemożliwiło im osiągnięcie 

powszechnie akceptowalnej pozycji społecznej, odpowiedniego poziomu życia 

społecznego i ekonomicznego, wykształcenia i wejścia na rynek pracy, lub po-

siadających cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zasobów spo-

łecznych z powodu niesprawności fizycznej, uzależnienia, długotrwałej choroby 

albo innych cech indywidualnych. Częstym skutkiem wykluczenia społecznego 

jest wykluczenie finansowe, które można określić jako niezdolność jednostek, 

gospodarstw domowych lub grup społecznych do korzystania z niezbędnych 

usług finansowych w odpowiedniej postaci. Zjawisko to może wynikać 

z niewystarczającej dostępności usług finansowych, ich ceny, marketingu lub 

niedostatecznej edukacji finansowej. Według T. Borkowskiego wykluczenie fi-

nansowe to trudności w dostępie do podstawowych usług bankowych oferowa-

nych osobom i firmom w odpowiedniej formie1. Z kolei A. Leyshon i N. Thrift 

definiują wykluczenie finansowe jako proces, w efekcie którego określone gru-

py społeczne mają ograniczony dostęp do systemu finansowego2. Odmienne 

spojrzenie na problem wykluczenia finansowego zaprezentowane zostało 

w opracowaniu poświeconym działalności instytucji mikrofinansowych. W de-

finicji przyjętej przez autorów tego opracowania wykluczenie określa się ja-

ko niezdolność jednostek, gospodarstw domowych lub grup społecznych do ko-

rzystania z niezbędnych usług finansowych w odpowiedniej postaci3. Wyklu-

czenie finansowe oznacza brak możliwości regulowania zobowiązań płatni-

                                                             
1  T. Borkowski, Życie bez konta, „Gazeta Bankowa‖ 27.04.2009. 
2  A. Leyshon, N. Thrift, Geographies of financial exclusion, financial abandonment in Brit-

ain and the United States, Transaction of the Institute of British Geographers 1995. 
3  Mikrofinanse – narzędzie walki z wykluczeniem. Kluczowe zagadnienia, European Microfi-

nance Network w Paryżu i Community Development Finance Association w Wielkiej Brytanii, 
April 2007. 
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czych za pomocą rachunków bankowych, a co za tym idzie, konieczność korzy-

stania z mniej wygodnych i droższych form zapłaty gotówką. Brak możliwości 

wzięcia kredytu natomiast skazuje takie osoby na korzystanie z mniej opłacal-

nych pożyczek – na lichwiarskich zasadach, oferowanych przez podmioty nie-

godne zaufania, a nawet nielegalnie. Do tego dochodzi trudność w planowaniu 

wydatków oraz większe problemy ze znalezieniem pracy czy nawet pobiera-

niem zasiłków. Banki odmawiają otwierania w pełni funkcjonalnych rachunków 

rozliczeniowych pewnym grupom osób, a piętrzące się trudności, stopień 

skomplikowania usług, ich niski standard i wysokie ceny dodatkowo zniechęca-

ją do prób korzystania z nich. Trzeba jednak zaznaczyć, że pewna część społe-

czeństwa wyklucza się z rynku finansowego z własnej woli4. Mamy wtedy do 

czynienia z samowykluczeniem. Wśród grup narażonych na wykluczenie finan-

sowe są przede wszystkim: 

a) osoby o niskich dochodach,  

b) bezrobotni, 

c) kobiety,  

d) rodzice samotnie wychowujący dzieci,  

e) osoby starsze i młodzież, 

f) osoby niepracujące z powodu choroby, 

g) niepełnosprawni,  

h) mieszkający na terenach słabo zurbanizowanych i wiejskich,  

i) imigranci.  

Wśród osób wykluczonych są przede wszystkim bezrobotni, osoby pracu-

jące o niskich zarobkach, przedsiębiorcy, którzy ponieśli duże straty w biznesie 

i wpadli w pułapkę zadłużeniową, oraz inne osoby nadmiernie zadłużone, imi-

granci, a także mieszkańcy wsi i obszarów peryferyjnych pozbawionych placó-

wek bankowych i niekorzystający z bankowości elektronicznej z powodu braku 

odpowiedniej infrastruktury lub umiejętności posługiwania się komputerem 

oraz innymi urządzeniami elektronicznymi. Wykluczenie finansowe często 

idzie w parze z bezdomnością i zepchnięciem na margines życia społecznego 

(osoby te nie mają nie tylko oficjalnych dochodów, ale także adresu zamieszka-

nia, a często także dowodu tożsamości). 

                                                             
4  T. Borkowski, Życie bez konta, op. cit. 
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2. Główne rodzaje i przyczyny wykluczenia finansowego 

Przyczyny wykluczenia finansowego leżą zarówno po stronie osób korzy-

stających z usług bankowych, jak i samych banków. Wśród powodów wyklu-

czenia leżących po stronie banków na szczególną uwagę zasługują następujące 

czynniki5:  

1. Dążenie banków komercyjnych do uzyskania jak największej rentow-

ności, co prowadzi do zamykania placówek na terenach wiejskich i pe-

ryferyjnych, w których nie można wygenerować wysokich dochodów 

z powodu zbyt małej liczby klientów i niskiej wartości obrotów. Więk-

sze zainteresowanie klientami na tych obszarach wykazują jedynie 

banki spółdzielcze, kasy kredytowe i kasy oszczędnościowe. 

2. Zastępowanie obsługi w tradycyjnych okienkach bankowych sprzedażą 

produktów finansowych przez Internet lub za pośrednictwem terminali 

samoobsługowych, co jest trudne do zaakceptowania przez osoby star-

sze oraz o niskim poziomie wykształcenia. Należy także wziąć pod 

uwagę, że osoby o niskim statusie materialnym z reguły nie mają 

sprzętu komputerowego lub nie stać ich na wykupienie dostępu do łą-

cza internetowego. 

3. Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym prowadzące z reguły do 

zmniejszenia liczby samodzielnych palcówek bankowych, szczególnie 

na obszarach o niskiej aktywności gospodarczej. Konsekwencją tego 

jest wydłużenie drogi do placówek bankowych i rezygnacja z usług 

bankowych przez osoby nieposiadające samochodu lub innej możliwo-

ści dotarcia do banku. Sygnalizowane przez tych klientów ogranicze-

nia dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania wynikają głównie ze 

strategii działania tradycyjnych banków, zwłaszcza w odniesieniu do 

nowo tworzonych podmiotów. To sprawia, że na rynku usług finanso-

wych istnieje silne zapotrzebowanie na tworzenie instytucji, które mo-

gą przełamywać podstawowe bariery dostępu do zewnętrznych źródeł 

finansowania. Podkreślić jednak należy, że przyczyny zjawiska wyklu-

czenia leżą zarówno po stronie samych wykluczonych, jak i po stronie 

banków oraz innych instytucji pośrednictwa finansowego.  

                                                             
5  E. Gostomski, Życie bez banku, „Gazeta Bankowa‖ 17.03.2008, s. 43. 
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Wśród przyczyn pojawienia się zjawiska wykluczenia finansowego 

o charakterze społecznym należy wskazać pojawienie się i możliwość zidenty-

fikowania grup społecznych i osób zaliczanych do kategorii wykluczonych spo-

łecznie. Wykluczenie społeczne odnosi się do zjawiska marginalizacji w zakre-

sie zatrudnienia, dochodów, udziału w społeczności (rodzina, sąsiedzi, wspólno-

ta), podejmowania decyzji i odpowiedniej jakości życia. Problemy związane 

z wykluczeniem społecznym często są powiązane i wzajemnie się potęgują. 

W wielu przypadkach bardzo trudno jest odróżnić skutek od przyczyny. Ryzyko 

wykluczenia społecznego jest najwyższe u osób dotkniętych szeregiem upośle-

dzeń społecznych. Jednakże głównym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi te-

go zjawiska jest bezrobocie, ponieważ praca i gwarancja zatrudnienia zapewnia-

ją dochód pozwalający na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Analizując 

grupy dotknięte wykluczeniem społecznym według takich kryteriów, jak: płeć, 

wiek, miejsce zamieszkania, tożsamość etniczna czy status imigranta, można 

dostrzec, że w grę wchodzą także inne czynniki, poza brakiem zatrudnienia. Po-

nadto należy wskazać, że wykluczenie społeczne silnie wiąże się z ubóstwem, 

a to pojęcie należy definiować osobno6. Osoba uboga niekoniecznie musi do-

świadczać wykluczenia społecznego, choć z pewnością jest bardziej zagrożona 

tym zjawiskiem7. J. Czapiński wyróżnia trzy typy wykluczenia społecznego8:  

a) wykluczenie strukturalne – ma związek przede wszystkim z miejscem 

zamieszkania (wieś), niskim wykształceniem własnym i ojca oraz wy-

sokością dochodów (poniżej granicy ubóstwa);  

b) wykluczenie fizyczne – oznacza przede wszystkim podeszły wiek i in-

walidztwo, niskie wykształcenie ojca, status bezrobotnego lub wysokie 

prawdopodobieństwo bycia bezrobotnym;  

c) wykluczenie normatywne – wynika z nadużywania alkoholu, przyjmo-

wania narkotyków, konfliktu z prawem, samotności i bycia ofiarą dys-

                                                             
6  Szerzej na temat poziomu ubóstwa w Polsce napisano w opracowaniach: M. Radziukie-

wicz, Zasięg ubóstwa w Polsce, PWE, Warszawa 2006; T. Daras, L. Zienkowski, Z. Żółkiewski, 

Zróżnicowanie dochodów i sfera ubóstwa w Polsce w latach 1993–2004, „Bank i Kredyt‖ 2006, 
nr 11–12. 

7  Mikrofinanse – narzędzie walki z wykluczeniem. Kluczowe zagadnienia, raport z projektu 
finansowanego ze środków UE „Wspólnotowy program zwalczania wykluczenia społecznego 
2002–2006‖, realizowanego przez Microfinance Centre (MFC) w Warszawie, European Microfi-
nance Network w Paryżu i Community Development Finance Association w Wielkiej Brytanii, 
April 2007, s. 5.  

8  Na trzy typy wykluczenia społecznego wskazuje J. Czapiński, w: Diagnoza społeczna 

2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społeczne-
go, Vizja Press & IT, Warszawa 2007, s. 316.  
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kryminacji ze względu na narodowość, wygląd, przekonania lub z in-

nych powodów. 

Z punktu widzenia działalności instytucji finansowych istotna jest grupa 

czynników, które mają aspekt finansowy, a dokładniej wiążą się z coraz po-

wszechniejszym zjawiskiem wykluczenia finansowego9 (określanego także jako 

wykluczenie ekonomiczno-finansowe). Zdefiniowanie pojęcia wykluczenia fi-

nansowego wymaga przeprowadzenia szerszych badań, gdyż zależy ono od 

wielu innych czynników i uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i ze-

wnętrznych. Na grupę czynników przyczyniających się do zjawiska wyklucze-

nia finansowego zwracają uwagę w swoim opracowaniu A. Leyshon i N. Thrift. 

Określają oni to zjawisko jako proces, w wyniku którego pewne grupy społecz-

ne mają ograniczony dostęp do systemu finansowego10. Wykluczenie finansowe 

można także określić jako niezdolność jednostek, gospodarstw domowych lub 

grup społecznych do korzystania z niezbędnych usług finansowych. Zjawisko 

to może wynikać z małej dostępności usług finansowych, ich ceny, marketingu 

lub niedostatecznej edukacji finansowej. Inną przyczyną może być samowyklu-

czenie będące reakcją na negatywne doświadczenia lub wyobrażenia związane 

z kontaktem z bankiem. Jedną z przyczyn tej formy wykluczenia (czyli świa-

domej rezygnacji z usług finansowych) jest reakcja na negatywne doświadcze-

nia lub negatywne wyobrażenia związane z korzystaniem z usług instytucji fi-

nansowych.  

Innym zjawiskiem związanym z sytuacją wykluczenia jest wykluczenie 

przymusowe, wynikające najczęściej z następujących przyczyn: 

a) brak dostępności spowodowany np. brakiem dogodnej lokalizacji in-

stytucji finansowych albo ograniczeniami o charakterze technicznym, 

np. brak komputera lub dostępu do Internetu, które umożliwiają korzy-

stanie z usług bankowości elektronicznej; 

b) ceny oferowanych usług finansowych;  

c) brak odpowiednich informacji o produktach i usługach finansowych, 

                                                             
9  W teorii ekonomii wyróżnia się także wykluczenie finansowe, które można określić jako 

niezdolność jednostek, gospodarstwa domowych lub grup społecznych do korzystania z niezbęd-
nych usług finansowych w odpowiedniej postaci. Zjawisko to może wynikać ze słabej 
dostępności usług finansowych, ich ceny, marketingu lub niedostatecznej edukacji finansowej. 
Inną przyczyną może być samowykluczenie będące reakcją na negatywne doświadczenia lub wy-
obrażenia – zob. Mikrofinanse – narzędzie walki z wykluczeniem. Kluczowe zagadnienia, raport 

z projektu..., op. cit., s. 5.  
10  A. Leyshon, N. Thrift, Geographies of financial exclusion…, op. cit., s. 20.  



 Problem wykluczenia finansowego w Polsce 15 

 

d) niedostateczny poziom edukacji ekonomicznej i finansowej społeczeń-

stwa. 

Jedną z istotnych przyczyn wysokiej skali wykluczenia finansowego jest 

to, że zarówno w Polsce, jaki i większości krajów postkomunistycznych wystę-

puje problem rozbudowanej szarej strefy, czyli liczby osób i podmiotów ukry-

wających przed urzędami skarbowymi dochody uzyskiwane z własnej pracy lub 

prowadzonej firmy. Według różnych szacunków obrót w szarej strefie wynosi 

ok. 15–20%. PKB. Ludzie tej kategorii nie lokują swoich zasobów finansowych 

w systemie bankowym i preferują inne sposoby oszczędzania oraz pomnażania 

zasobów, co w znacznym stopniu przyczynia się do pogorszenia wskaźników 

definiujących poziom wykluczenia finansowego. 

Reasumując, można stwierdzić, że wśród przyczyn wykluczenia finanso-

wego trudno zidentyfikować te, które mają podłoże w ograniczeniach praw-

nych. Brak dostępu do rachunku bankowego w Polsce nie wynika także z in-

nych elementów regulacyjnych i barier formalnych. Niski poziom korzystania 

z usług bankowych w Polsce jest spowodowany przede wszystkim ograniczo-

nym zaufaniem do instytucji finansowych, których usługi są postrzegane przez 

klientów niekorzystających dotychczas z usług instytucji finansowych jako dro-

gie, a przez to i niedostępne. Klienci o niskich dochodach postrzegają usługi fi-

nansowe jako nieopłacalne, niedochodowe, a także zbędne. Jest to typowe za-

chowanie dla osób o niskich dochodach oraz charakteryzujących się niskim po-

ziomem wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie. Istotne są również przyzwy-

czajenia konsumenckie (używanie gotówki zamiast nowoczesnych instrumen-

tów płatniczych), które wpływają na ograniczenie popytu na usługi bankowe. 

3. Miara wykluczenia finansowego  

Miarą wykluczenia finansowego w danym społeczeństwie jest odsetek do-

rosłych mieszkańców kraju nieposiadających rachunku bankowego. W starych 

krajach UE kształtuje się on w przedziale od 1% do 30%. Najwyższy wskaźnik 

osób z dostępem do usług bankowych poprzez konto osobiste lub rachunek 

oszczędnościowo-rozliczeniowy mają kraje skandynawskie, Holandia, Niemcy, 

Francja. Tam też jest stosunkowo najmniej osób wykluczonych z rynku usług 
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bankowych. Najwięcej osób wykluczonych z rynku finansowego w ujęciu bez-

względnym i procentowym jest we Włoszech11, a także w Rumunii i Bułgarii. 

 

Rys. 1.  Poziom ubankowienia w krajach Unii Europejskiej (odsetek osób korzystają-

cych z usług instytucji bakowych)  

Źródło: Consumers’views on switching service providers. Analytical Report, Flash Eu-

robarometer 243, The Gallup Organization, European Commission, January 

2009. N = 25 607, Polska n = 1002.  

Według badań przeprowadzonych przez NBP 77% respondentów stwier-

dziło, że posiada dostęp do własnego lub wspólnego konta osobistego w banku 

lub SKOK, z tego 14,5% respondentów korzysta ze wspólnego konta osobiste-

go (z małżonkiem, członkiem rodziny lub partnerem). Dwa konta osobiste po-

siada blisko 6% respondentów, a co najmniej trzy – 2,3%. Do braku dostępu 

do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) przyznaje się 22,8% Po-

laków. 

                                                             
11  E. Gostomski, Życie bez banku, op. cit., s. 42. 
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Rys. 2. Posiadanie konta osobistego/ rachunku bieżącego lub rachunku oszczędnościo-

wo-rozliczeniowego w banku lub SKOK w 2009 r. 

Źródło:  T. Koźliński, Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowa-

dzonych przez NBP w 2006 i 2009 r., NBP, Warszawa 2009, s. 5.  

Wśród najważniejszych przyczyn nieposiadania rachunku osobistego 

w banku (ROR) respondenci badań przeprowadzonych przez NBP wskazywali 

na brak takiej potrzeby (54%, wielokrotny wybór), preferencje trzymania środ-

ków finansowych w gotówce (25%), przekonanie, że ma się zbyt niskie docho-

dy, by posiadać konto, (23%) oraz brak pieniędzy (22%). 

W Polsce odsetek osób korzystających z rachunków oszczędnościowo- 

rozliczeniowych kształtuje się znacznie poniżej średniej europejskiej. Z badań 

Pentora wynika, że w 2005 r. zaledwie 58,9% osób powyżej 15 lat korzystało 

z usług bankowych w postaci ROR. Z badań wynika, że w Polsce największy 

odsetek osób nieposiadających ROR jest na terenach wiejskich oraz w małych 

miastach12. Nieco korzystniejsza pod tym względem jest sytuacja w gospodar-

                                                             
12  Kwiecień 2005 – finansowo wyjątkowo dobry rok, biznesowo niekoniecznie, Publikacje 

i Analizy – Pentor, www.pentor.pl (16.07.2007).  
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stwach domowych. Jak podkreśla M. Iwanicz-Drozdowska, posiadanie ROR 

jest punktem wyjścia do korzystania z innych usług finansowych. Jeśli zatem 

ktoś nie korzysta z ROR, to prawdopodobnie nie korzysta także z innych usług 

finansowych13.  

Pozytywnym aspektem ograniczającym skalę wykluczenia finansowego 

w Polsce jest stosunkowo duża liczba placówek instytucji oferujących usługi 

płatnicze. Wynika to m.in. z faktu, że do instytucji oferujących usługi finanso-

we zalicza się nie tylko 8327 placówek banków komercyjnych, ale także 3793 

placówki banków spółdzielczych, 1589 placówek SKOK, ale również 8553 pla-

cówki pocztowe. Polska z liczbą 568 placówek na milion mieszkańców znajdu-

je się wprawdzie poniżej średniej unijnej (593), ale jest to wyższy poziom niż 

w innych wysoko uprzemysłowionych krajach Europy.  

 

Rys. 3. Liczba rachunków bankowych na jednego mieszkańca w 2006 r.  

Źródło: ECB Statistical Data Warehouse, http://sdw.ecb.europa.eu/. 

Jednym ze sposobów poprawy sytuacji w zakresie wzrostu oferty usług fi-

nansowych jest rozwój instytucji finansowych (niebankowych), które mają pro-

dukty i usługi finansowe dla osób o niższych dochodach, mieszkających na 

mniej zurbanizowanych terenach i mających ograniczenia w korzystaniu z usług 

bankowych (np. brak odpowiednich zabezpieczeń kredytu). Tego typu instytu-

                                                             
13  M. Iwanicz-Drozdowska, Ewolucja rynku usług finansowych w Polsce, w: Finansowe 

aspekty rozwoju polskiej gospodarki, red. B. Filipiak, J. Węcławski, Difin, Warszawa 2007, s. 21. 
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cjami są fundusze pożyczkowe, które w ostatnich latach wypracowują coraz sil-

niejsza pozycję rynkową. Fundusze pożyczkowe wypełniły lukę na rynku usług 

finansowych w zakresie wsparcia finansowego dla sektora mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W okresie spowolnienia gospodarczego, od-

czuwanych skutków światowego kryzysu finansowego i ograniczenia innych 

form finansowania zewnętrznego, w tym kredytów bankowych, fundusze po-

życzkowe bardzo często są jedynym źródłem wsparcia finansowego dla firm 

poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania. Fundusze te nie tylko bezpo-

średnio finansują potrzeby bieżące i inwestycyjne MŚP, ale również wspierają 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości, zwłaszcza w początkowej fazie funkcjono-

wania, i pozytywnie wpływają na poprawę aktywności lokalnego rynku pracy. 

Według stanu na koniec 2010 roku ogólna liczba pożyczek udzielonych od po-

czątku działalności badanych funduszy wyniosła ponad 65,4 tys., w tym tylko 

w 2010 roku udzielono blisko 7,6 tys. pożyczek. Pożyczek aktywnych na ko-

niec 2010 roku było 17,6 tys.  

 

Rys. 4.  Średnia liczba pożyczek udzielanych przez fundusze pożyczkowe według wo-

jewództw w 2010 r. 

Źródło:  Raport Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce – według 

danych na dzień 31.12.2010 r., PZFP, Warszawa 2011.  
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Jedną z metod i sposobów poprawy sytuacji w zakresie ograniczania licz-

by osób zaliczanych do kategorii wykluczonych finansowo jest prowadzenie 

szeroko pojętej edukacji finansowej. Edukacja jest tu rozumiana jako sposób in-

formowania obecnych i przyszłych klientów tych instytucji (głównie osób fi-

zycznych i małych przedsiębiorstw) o sposobach i możliwościach korzystania 

z usług finansowych i ich przydatności w codziennej działalności. Spośród 

przyczyn powstawania instytucji mikrofinansowych na świecie, a także w Pol-

sce należy wskazać jeszcze jeden istotny aspekt ich funkcjonowania na rynku, 

a mianowicie spełnianie funkcji przygotowawczej dla osób, które nie korzystają 

lub nie mogą korzystać z usług finansowych tradycyjnych instytucji finanso-

wych. Korzystanie z usług instytucji mikrofinansowych często jest pierwszym 

kontaktem z instytucją finansową. Przygotowuje to klientów do przyszłej 

współpracy z tradycyjnymi instytucjami finansowymi. Dotyczy to przede 

wszystkim osób rozpoczynających pracę zawodową, własną działalność gospo-

darczą oraz rolników. Dzięki korzystaniu z produktów mikrofinansowych, 

szczególnie z mikrokredytów, mogą osiągnąć taką kondycję finansową, która 

pozwoli im na korzystanie z usług tradycyjnej bankowości. Inną z przyczyn 

przechodzenia z grupy klientów instytucji mikrofinansowych do grupy klientów 

bankowych jest wysokość kosztów. Należy bowiem zwrócić uwagę, że produk-

ty i usługi oferowane przez instytucje mikrofinansowe ze względu na wyższy 

poziom ryzyka wymagają ponoszenia wyższych opłat. 

Podsumowanie  

Zdefiniowanie pojęcia wykluczenia finansowego wymaga przeprowadze-

nia szerszych, wieloaspektowych badań, których wyniki pozwolą na wskazanie 

czynników i uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych deter-

minujących skalę tego zjawiska. Polska należy do krajów, które powinny po-

dejmować działania zmniejszające skalę tego zjawiska. Pomimo że na prze-

strzeni lat 2006–2009 wskaźnik ubankowienia w Polsce według badań NBP 

wzrósł z 48% do 77%, to grupa osób nieposiadających dostępu do konta osobi-

stego znacznie spadła – z 52% do 23%14. Dane te świadczą o pozytywnym kie-

runku rozwoju systemu finansowego (instytucji bankowych i niebankowych) 

w Polsce w zakresie usług i produktów adresowanych do osób niekorzystają-

cych dotychczas z usług finansowych. Należy jednak podkreślić, że w celu dal-

                                                             
14  T. Koźliński, Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków…, op. cit. 
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szego, dynamicznego rozwoju rynku usług finansowych dla osób wykluczonych 

konieczne są działania zmierzające przede wszystkim do popularyzowania 

usług bankowych, zwiększania zaufania społeczeństwa do instytucji finanso-

wych (bankowych i niebankowych) oraz wzrostu aktywności (czyli korzystania 

z różnych produktów bankowych) posiadaczy rachunków bankowych.  
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THE PROBLEM OF FINANCIAL EXCLUSION IN POLAND 

Summary 

The article presents the phenomenon of financial exclusion and considers the im-

pact of it on the socio-economic processes occurring in the economy. The important part 

of the article has been focused on the initiatives and actions that would limit the scale of 

this negative phenomenon. The crucial issue in this field is the attitude and activity of 

financial institutions. One of the factors limiting the scale of financial exclusion is to in-

crease the level of distribution of bank services of Polish society, which is increasing 

the number of people using services and products offered by banks and other financial 

institutions. 

Translated by Magdalena Zioło 
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KRZYSZTOF BARCZYK 

Uniwersytet Szczeciński 

EFEKTY REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

Wykorzystanie funduszy unijnych to dla większości osób niewiele mówią-

ce liczby, osie i kwoty określające wielkość środków, jakimi dysponuje urząd 

marszałkowski. Każdy projekt unijny, każdy wniosek i dofinansowanie ma na 

celu osiągnięcie konkretnych założeń, a instytucja wdrażająca (wydział wdraża-

nia regionalnego programu operacyjnego i wydział zarządzania nim) ma za za-

danie ocenę i analizę realizacji tych celów.  

Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie w opisowy sposób zadań, 

które postawił sobie zarząd województwa zachodniopomorskiego i poprzez 

środki z Unii Europejskiej próbuje je zrealizować. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2007–2013 jest programem wieloletnim, zamierzonym z jednej strony 

jako narzędzie realizacji postulatów Strategii Rozwoju Województwa Zachod-

niopomorskiego do roku 2020, a z drugiej jako narzędzie realizacji Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla 

okresu 2007–2013. Konstrukcja programu zakłada spójność jego celów z celami 

wymienionych programów strategicznych, uwzględnia komplementarność dzia-

łań zamierzonych dla ich realizacji, zwłaszcza w relacji do priorytetów progra-

mów operacyjnych NSRO
1
. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2007-2013 (RPO WZ) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 

                                                             
1  Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007–2013. 
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w dniu 11 października 2007 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (RPO WZ) to jedna z dróg realizacji 

Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Mó-

wiąc wprost – RPO WZ to jeden z programów, które umożliwiają dofinanso-

wanie projektów z funduszy strukturalnych w naszym regionie. Projekty te mo-

gą dotyczyć różnych dziedzin, począwszy od gospodarki, a kończąc na spójno-

ści społecznej. Dziedziny te są opisane szczegółowo w samym programie 

w postaci osi priorytetowych. 

Obecnie, w dobie nasilania się działań integracyjnych między państwami 

i regionami Unii Europejskiej, polskie województwa stoją przed ogromnym 

wyzwaniem związanym z dostosowaniem się na wielu płaszczyznach do wyso-

kich standardów określanych przez bardziej rozwinięte regiony europejskie. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że wszystkie województwa znajdują się 

pod względem innowacyjności (syntetyczny wskaźnik innowacyjności SWIR 

skonstruowany na podstawie danych dla 240 regionów poziomu NUTS-2 

UE 25) w grupie regionów mających niższy niż przeciętny wskaźnik regional-

nej innowacyjności. Wysoki poziom zacofania polskich regionów niesie z sobą 

ryzyko stopniowej marginalizacji pod względem gospodarczym, społecznym 

i kulturowym. 

Do strategicznych dziedzin, na których szczególnie powinny się koncen-

trować działania zmierzające do poprawy konkurencyjności polskich woje-

wództw, należą: infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna, edukacja, 

ochrona zdrowia i środowiska oraz innowacyjność technologiczna regionalnych 

przedsiębiorstw. Efektywną realizację tak założonego i długofalowego przed-

sięwzięcia umożliwiają wszelkiego rodzaju programy unijne oraz inicjatywy 

międzynarodowe i krajowe zmierzające do wyrównania szans regionów Unii 

Europejskiej. Jednym z najważniejszych realizowanych na terenie Polski pro-

jektów wspólnotowych w tym zakresie jest Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2007–2013
2
. 

Przedmiotowy dokument określa, kto może ubiegać się o środki. Są to 

m.in. przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, szpi-

tale, jednostki sektora finansów publicznych, instytucje kultury, organizacje po-

zarządowe itd. Jednak to przede wszystkim mieszkańcy regionu mają pożytek 

                                                             
2  M. Marut, Próba oceny efektywności wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Dolnego Śląska na lata 2007–2014, Praca Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
nr 110, Wrocław 2010, s. 216–217. 
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z realizacji projektów. Program operacyjny ma bowiem na celu ciągły rozwój 

województwa m.in. poprzez budowę infrastruktury drogowej, transportowej 

i energetycznej, a także poprawę warunków życia mieszkańców województwa 

poprzez inwestowanie w ochronę środowiska naturalnego oraz w infrastrukturę 

społeczną zarówno edukacyjną, sportową, jak i ochrony zdrowia. Wśród dzie-

dzin, które obejmuje program, jest również turystyka, infrastruktura kulturalna 

oraz kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Formułując cele RPO WZ 

na przyszłość, nie zapomniano o historii i jej materialnych pamiątkach, dlatego 

jednym z działań będzie rewitalizacja oraz odnowa zabytków. 

Program dla województwa zachodniopomorskiego w pełni realizuje prio-

rytety polityki regionalnej Unii Europejskiej. Jednocześnie dostosowany jest do 

potrzeb naszego regionu. W Polsce istnieje 16 regionalnych programów, wyod-

rębnionych dla każdego województwa. Zarządy województw przejęły funkcje 

instytucji zarządzających programami. Oznacza to, że urząd marszałkowski 

pełnić będzie funkcję zarezerwowaną dotychczas dla administracji centralnej
3
. 

Alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla 

Programu wynosi 835 437 299 euro. Środki przeznaczone na współfinansowa-

nie projektów w ramach Programu są podzielone na 8 osi priorytetowych: 

Oś 1. Gospodarka, innowacje, technologie – 27,86% alokacji. 

Oś 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej – 25,83%. 

Oś 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego – 5,03%. 

Oś 4. Infrastruktura ochrony środowiska – 7,34%. 

Oś 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja – 8,97%. 

Oś 6. Rozwój Funkcji Metropolitarnych – 13,98%. 

Oś 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia – 7%. 

Oś 8. Pomoc techniczna – 4%
4
. 

                                                             
3  Regionalny Program Operacyjny, Informacje Ogólne, Główny Punkt Informacyjny o Fun-

duszach Europejskich w Zachodniopomorskiem, Urząd Marszałkowski Województwa Zachod-
niopomorskiego. 

4  Sprawozdanie roczne: Wdrażanie RPO za rok 2010, Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
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Rys. 1.  Alokacja RPO WZ w podziale na osie priorytetowe 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie RPO WZ. 

Warto podkreślić badania przeprowadzone przez PBS DGA Spółka z o.o. 

dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sierpniu i wrześniu 2009 r. Ich ce-

lem było określenie wiedzy społeczeństwa na temat funduszy europejskich na 

lata 2007–2013 oraz poznanie sposobu odbierania przez społeczeństwo działań 

informacyjnych i promocyjnych tych funduszy. Dzięki badaniom można za-

uważyć, jak mały procent ludzi interesuje się funduszami unijnymi. Na podkre-

ślenie zasługuje następujące pytanie: czy w ramach Funduszy Europejskich są 

specjalne pieniądze zagwarantowane tylko i wyłącznie dla Pana(i) wojewódz-
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twa? Na tak zadane pytanie 50% osób odpowiedziało twierdząco, 31% osób 

powiedziało, że nie, i aż 19% stwierdziło: trudno powiedzieć. Z odpowiedzi 

udzielonych na pytanie o przedsięwzięcia dofinansowane z funduszy unijnych 

w Pana(i) okolicy wynika, że badani dostrzegają przede wszystkim „twarde 

efekty‖ interwencji FE. W najbliższej okolicy (59%), jak i w skali całej Polski 

(61%) zauważana jest przede wszystkim modernizacja sieci transportowej. 

W dalszej kolejności wymieniano inne działania związane z budową i moderni-

zacją infrastruktury. Stosunkowo dużo badanych nie potrafiło wskazać żadnych 

tego typu inwestycji ani w skali kraju (27%), ani w najbliższej okolicy (24%)
5
. 

Od uruchomienia Programu ogłoszono 47 naborów wniosków o dofinan-

sowanie projektów w trybie konkursowym, z czego 21 to nabory ogłoszone 

w roku sprawozdawczym 2010. W 2010 r. został otwarty jeden nabór wniosków 

o dofinansowanie projektów w trybie systemowym. Pod względem zawartych 

umów największą kontraktację wykazuje oś siódma, a pod względem wydatków 

wykazanych w zaakceptowanych wnioskach o płatność – oś pierwsza. Najsłab-

szą kontraktacją cechowała się oś czwarta, a w zakresie wniosków o płatność – 

żaden nie został zaakceptowany w ramach osi trzeciej
6
. 

Głównym wskaźnikiem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

są nowo powstałe miejsca pracy. Według stanu na dzień 31.12.2010 r., czyli od 

uruchomienia Programu, w ramach projektów realizowanych ze środków RPO 

WZ powstało w sumie 2308 nowych miejsc pracy. 

                                                             
5  Badanie efektów działań informacyjnych na temat Funduszy Europejskich, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego. 
6  Sprawozdanie roczne: Wdrażania RPO za rok 2010, op. cit. 
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Rys. 2.  Wskaźnik celu głównego RPO WZ – liczba utworzonych miejsc pracy w po-

dziale na osie priorytetowe 

Źródło:  opracowanie WZ RPO WZ. 

Celem głównym osi priorytetowej 7 – Rozwój infrastruktury społecznej 

i ochrony zdrowia na obszarze metropolitarnym jest poprawa jakości infrastruk-

tury edukacyjnej, sportowej oraz ochrony zdrowia i dostępności do niej. Cele 

szczegółowe to: 

a) podniesienie jakości infrastruktury edukacji, 

b) podniesienie jakości i rozwój bazy sportowej, 

c) poprawa jakości i dostępności placówek ochrony zdrowia. 

W okresie sprawozdawczym wsparto 4 projekty z zakresu infrastruktury 

oświaty, zatem o 2 więcej, niż zakładano. Decyzja ta ma wpływ również na 

wskaźnik rezultatu – i tak w 2010 r. 2000 studentów skorzystało z efektów tych 

projektów (100% realizacji wskaźnika). Do roku 2015 wartość ta znacznie 

wzrośnie i wyniesie 69 980 osób (349,90% realizacji wskaźnika). 

W 2010 r. dzięki środkom z RPO WZ zmodernizowano 2 szpitale, co 

oznacza, że w 100% zostały zrealizowane dwa wskaźniki: liczba projektów 

z zakresu ochrony zdrowia i liczba zmodernizowanych szpitali. Wsparcie unijne 
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wykorzystano przy zakupie 5 sztuk sprzętu medycznego (250% realizacji 

wskaźnika), co w rezultacie pozwoliło na wykonanie 5000 badań medycznych 

(227,27% realizacji wskaźnika). Warto w tym miejscu przypomnieć, że działa-

nie 7.3 jest realizowane w trybie konkursowym (konkurs został przeprowadzo-

ny w 2009 r.) i indywidualnym (na Liście Projektów Indywidualnych na dzień 

31.12.2010 r. było 5 projektów). W wyniku naborów prowadzonych w ramach 

tych dwóch trybów do końca 2010 r. podpisano 16 umów o dofinansowanie, 

wyczerpując dostępną na to działanie alokację. W związku z tym szacunki re-

alizacji wskaźników w tym obszarze do roku 2015 wyglądają bardzo obiecują-

co: szacuje się bowiem, że do 2015 r. zostanie zrealizowanych 16 projektów 

z zakresu ochrony zdrowia (266,67% realizacji wskaźnika), w tym zostanie 

zmodernizowanych 14 szpitali (280% realizacji wskaźnika). Ocenia się, że do 

końca 2015 r. zostanie zakupionych aż 1146 sztuk sprzętu, co znacznie przekro-

czy wartość docelową ustaloną na poziomie 6 sztuk. Dzięki środkom unijnym 

do zachodniopomorskich szpitali trafi m.in. 9 aparatów rtg, 3 kardiomonitory 

modułowe, 2 lasery operacyjne, 2 lasery endoskopowe, 13 łóżek do intensywnej 

terapii, wideokolonoskop oraz 2 mikroskopy laryngologiczne (diagnostyczno-

operacyjne). Zakup tych urządzeń zwiększy dostępność do usług medycznych, 

co wprost wynika z analizy wskaźnika rezultatu. Za pomocą zakupionego sprzę-

tu bowiem do 2015 r. zostaną przeprowadzone 1 126 983 badania medyczne 

(zakładano 11 tys. badań). Pierwotnie ustalone wartości dla roku 2015 tych 

wskaźników wynikały z innej metodologii ich obliczania. Obecnie IZ RPO WZ 

w tym zakresie stosuje metodologię opracowaną dla potrzeb wskaźników klu-

czowych KSI – stąd szacowane wartości wskaźników znacznie przekraczają za-

łożone wartości docelowe. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano pro-

jektów z zakresu infrastruktury sportowej, jednak do 2015 r. w województwie 

zostanie zrealizowanych 11 przedmiotowych projektów, co oznacza, że wskaź-

nik zostanie zrealizowany w 110%. W rezultacie z powstałej infrastruktury spo-

łecznej do 2015 r. skorzysta 1 854 260 osób, podczas gdy szacowana wartość 

wynosi 20 tys. osób. 

Na etapie programowania przewidywano, że w ramach RPO WZ zostaną 

wsparte boiska przyszkolne, ale w trakcie wdrażania go dominujące okazały się 

projekty dotyczące boisk sportowych oraz stadionów miejskich, do których do-

stęp mają wszyscy mieszkańcy, jak również turyści. W obiektach tych odbywa-
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ją się również różnego rodzaju imprezy kulturalne, które także wpływają na 

wartość przedmiotowego wskaźnika
7
. 

Tabela 1 

Wskaźnik celu RPO WZ – oś 7: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka) 

Sprawozdanie roczne Dane na dzień 13.06.2011 r. 

Cel na 
2010 r. 

Realizacja 
(wnioski 

o płatność 

końcową) 

Szacunek 
(umowy  

o dofinanso-

wanie) 

Cel na 
2015 r. 

Realizacja 
(wnioski 

o płatność 

końcową) 

Szacunek 
(umowy 

o dofinanso-

wanie) 

Wskaźniki produktu 

Liczba projektów 
z zakresu infrastruk-
tury oświaty (szt.) 

2 4 33 10 7 33 

Liczba zmodernizo-

wanych szpitali (szt.) 

2 2 14 5 4 14 

Liczba zakupionego 
sprzętu medycznego 
(szt.) 

2 5 1 146 6 20 1 146 

Liczba projektów 
z zakresu ochrony 
zdrowia (szt.) 

2 2 16 6 4 16 

Liczba projektów 
z zakresu infrastruk-
tury sportowej (szt.) 

2 0 11 10 2 11 

Źródło:  opracowanie WZ RPO. 

Tabela 2 

Wskaźnik celu RPO WZ – oś 7: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 

Nazwa wskaźnika 

(jednostka) 

Sprawozdanie roczne Dane na dzień 13.06.2011 r. 

Cel na 
2010 r. 

Realizacja 
(wnioski 

o płatność 
końcową) 

Szacunek 
(umowy 

o dofinanso
wanie) 

Cel na 
2015 r. 

Realizacja 
(wnioski 

o płatność 
końcową) 

Szacunek 
(umowy 

o dofinanso
wanie) 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba studentów ko-
rzystających 
z efektów projektów 
– oświata (os.) 

2 000 2 000 69 980 20 000 2 000 69 980 

                                                             
7  Sprawozdanie roczne za rok 2010 RPO WZ, Wydział Zarządzania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. 
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Nazwa wskaźnika 
(jednostka) 

Sprawozdanie roczne Dane na dzień 13.06.2011 r. 

Cel na 
2010 r. 

Realizacja 
(wnioski 

o płatność 
końcową) 

Szacunek 
(umowy 

o dofinanso
wanie) 

Cel na 
2015 r. 

Realizacja 
(wnioski 

o płatność 
końcową) 

Szacunek 
(umowy 

o dofinanso
wanie) 

Wskaźniki rezultatu 

Potencjalna liczba 

badań medycznych 
przeprowadzonych 
za pomocą sprzętu 
zakupionego w wyni-
ku realizacji projek-
tów (szt.) 

2 200 5 000 1 126 983 11 000 5 000 1 126 983 

Liczba osób korzysta-

jących z infrastruktu-
ry społecznej pozo-
stałej powstałej w 
wyniku realizacji pro-
jektów (os.) 

5 000 0 1 854 260 20 000 11 250 1 854 260 

Źródło:  opracowanie WZ RPO. 

Efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego są coraz bardziej 

widoczne dla każdego mieszkańca województwa. Już nie tylko gonimy regiony 

starej Unii, ale coraz częściej to właśnie nasze regiony wyznaczają wysokie 

standardy, na które inne kraje patrzą z zazdrością. Już teraz województwo za-

chodniopomorskie wiedzie prym w liczbie miejsc noclegowych. A to dopiero 

początek. Albert Einstein zwykł mawiać „Znane są tysiące sposobów zabijania 

czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić‖, nie marnujmy więcej czasu, czas wy-

korzystać szansę, jaką daje nam Unia. 

Literatura 

Badanie efektów działań informacyjnych na temat funduszy europejskich, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, 2011. 

Marut M., Próba oceny efektywności wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Dolnego Śląska na lata 2007–2014, Praca Naukowa Uniwersytetu Ekono-

micznego we Wrocławiu nr 110, Wrocław 2010.  

Regionalny Program Operacyjny, Informacje Ogólne, Główny Punkt Informacyjny 

o Funduszach Europejskich w Zachodniopomorskiem, Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. 

Sprawozdanie roczne: Wdrażanie RPO za rok 2010, Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 



32 Krzysztof Barczyk 

 

Sprawozdanie roczne za rok 2010 RPO WZ, Wydział Zarządzania Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. 

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007–2013. 

THE OUTCOMES OF THE REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME 

IN WESTPOMERIAN REGION 

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, author 

would like to thank you for obtaining access to the most recent data treating about the 

state of progress of the RPO WZ. 

Translated by Krzysztof Barczyk
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PROBLEMY FINANSOWANIA EDUKACJI PONADGIMNAZJALNEJ 

W POWIATACH ZIEMSKICH 

Wprowadzenie 

Finansowanie edukacji w Polsce w zasadniczej części powierzone zostało 

jednostkom samorządu terytorialnego. W związku z tym, że system dochodów 

własnych kolejnych szczebli samorządu nie pozwoliłby na udźwignięcie ciężaru 

finansowania tej części zadań własnych, stworzony został odpowiedni instru-

ment wsparcia – część oświatowa subwencji ogólnej. Środki te w części samo-

rządów zaspokajają całość potrzeb związanych z finansowaniem edukacji, 

a w pozostałych – tylko część.  

Celem artykułu jest wskazanie na problemy związane z finansowaniem 

części zadań oświatowych w powiatach ziemskich, tj. funkcjonowania publicz-

nych liceów ogólnokształcących, profilowanych i techników.  

1. Mechanizmy finansowania zadań oświatowych z funduszy publicznych 

w Polsce 

Na oświatę ze środków publicznych przekazywane jest w Polsce 3,4% 

PKB (4,8% PKB, jeśli uwzględnić także szkolnictwo wyższe), z tego szkolnic-

two ponadgimnazjalne to 0,9% PKB
1
. W krajach OECD finansowanie to kształ-

tuje się odpowiednio w granicach 2,3–4,9% PKB dla oświaty oraz 3,3–7,0% 

PKB przy uwzględnieniu szkolnictwa wyższego (tabela 1). Dystrybucja środ-

                                                             
1  Education at Glance 2010 – OECD Indicators, OECD 2010, s. 218. Dane za rok 2007.  
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ków finansowych na oświatę realizowana jest przez różne poziomy władzy pu-

blicznej, w zależności od konstrukcji systemu oświaty.  

Tabela 1 

Wydatki publiczne i prywatne na edukację w krajach OECD jako procent PKB 

Wyszczególnienie 
Średnia 
OECD 

Polska Minimum* Maksimum* 

Edukacja podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna 

wydatki publiczne 3,3 3,4 2,3 (Słowacja) 4,9 (Islandia) 

wydatki prywatne  0,3 b.d. 0,3 (Słowacja) 0,2 (Islandia) 

Edukacja ogółem 

wydatki publiczne 4,8 4,8 3,4 (Słowacja) 7,8 (Islandia) 

wydatki prywatne  0,9 0,5 0,5 (Słowacja) 0,8 (Islandia) 

* W odniesieniu do wydatków ogółem. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Education at Glance 2010, op. cit., s. 220.  

Publiczne zadania oświatowe realizowane są w Polsce przez szkoły i pla-

cówki funkcjonujące jako jednostki budżetowe oraz przez autonomiczne aka-

demickie i zawodowe szkoły wyższe. Szkoły inne niż wyższe podlegle są orga-

nom założycielskim. W tabeli 2 przedstawiono rodzaje szkół, jakie zakładają 

lub prowadzą jednostki samorządu terytorialnego, co wiąże się z pełnym lub 

częściowym finansowaniem działalności tych jednostek. Dodatkowo szkoły 

prowadzone mogą być przez ministra właściwego do spraw oświaty i wycho-

wania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-

go, ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz ministra właściwego do spraw 

środowiska.  

Tabela 2 

Rodzaje szkół oraz ich organy założycielskie  

Organ założycielski Rodzaj szkoły 

Gmina Szkoły podstawowe i gimnazja z wyjątkiem szkół podstawowych specjal-
nych i gimnazjów specjalnych szkół artystycznych oraz szkół przy zakła-
dach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 
Przedszkola 

Powiat Szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne, szkoły ponadgimna-

zjalne, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadre-
gionalnym 
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Organ założycielski Rodzaj szkoły 

Województwo Szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne, szkoły ponadgimna-
zjalne o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. 
Publiczna uczelnia zawodowa – utworzenie, likwidacja, zmiana nazwy, po-
łączenie dokonywane na wniosek sejmiku województwa w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ustawa z 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425, ze zm., art. 5; ustawa z 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, ze zm., art. 18. 

Finansowanie zadań oświatowych ze środków publicznych w Polsce moż-

na podzielić na: finansowanie ze środków budżetu państwa (pośrednie) oraz do-

datkowe finansowanie ze środków jednostek samorządu terytorialnego (bezpo-

średnie) ze źródeł dochodów własnych. Dokonanie takiego rozróżnienia jest 

istotne ze względu na przyjęty sposób kalkulacji wysokości wydatków oświa-

towych.  

Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty, w szczególności w zakresie edukacji publicznej
2
, należy do 

zadań własnych gminy. Odpowiednio powiat wykonuje zadania publiczne 

o charakterze ponadgminnym. Efektem tego jest sytuacja, w której jednostki 

samorządu terytorialnego realizują zadania własne (wszystkie wskazane przez 

ustawy) we własnym imieniu, na własną odpowiedzialność i w ramach posiada-

nych możliwości finansowych
3
.  

Dochodem, który tradycyjnie wiąże się z zadaniami oświatowymi, jest 

część oświatowa subwencji ogólnej. Subwencja definiowana jest jako bez-

zwrotna pomoc finansowa udzielana różnym podmiotom w celu wsparcia ich 

działalności
4
. J. Osiatyński podkreśla, że „subwencja jest transferem, który be-

neficjent […] może wykorzystać zgodnie z własną wolą‖ oraz jako całkowicie 

przeciwną konstrukcję podaje dotację, która musi być wykorzystana zgodnie 

z wolą podmiotu dotującego
5
. Cechy te decydują o tym, że środki finansowe, 

jakie otrzyma gmina lub powiat z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 

                                                             
2  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591, ze 

zm., art. 7 pkt 8. 
3  M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 23. 
4  Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Dom Wydawni-

czy ABC, Warszawa 2006, s. 665. 
5  J. Osiatyński, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2006, s. 186.  
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dla jednostek samorządu terytorialnego, nie muszą zostać przeznaczone na za-

dania oświatowe
6
.  

Istotne jest jednak to, że sposób określania środków finansowych należ-

nych jednostce samorządu terytorialnego w związku z prowadzeniem określo-

nego rodzaju szkół, tj. konstrukcja części oświatowej subwencji ogólnej, jest 

inny od sposobu określania środków finansowych przeznaczonych przez jed-

nostkę samorządową na zadania oświatowe ogółem lub podziału tych środków 

pomiędzy szkoły. Jak wskazują A. de la Fuente i A. Ciccone
7
: „obecny model 

finansowania szkól publicznych ma wszystkie wady tradycyjnego (niezadanio-

wego) planowania budżetowego‖.  

Wsparcie udzielane jednostkom samorządu terytorialnego bazuje na kosz-

cie jednostkowym kształcenia ucznia, co jednocześnie (przy założeniu stosowa-

nia podobnego mechanizmu na szczeblu lokalnym) jest podobne w konstrukcji 

do bonu oświatowego
8
. Finansowy standard A, co wynika ze szczegółowej kon-

strukcji części oświatowej subwencji ogólnej, powinien być traktowany jako 

koszt kształcenia jednego ucznia niewymagającego szczególnego traktowania. 

W sytuacji gdy na terenie określonej jednostki samorządu terytorialnego (szkoły 

działającej na terenie określonej jednostki samorządu terytorialnego) znajduje 

się uczeń o szczególnych wymaganiach, a co za tym idzie koszty związane z 

edukacją tego ucznia są wyższe, to kwota ta jest zwiększana o określony pro-

cent – do czego służą wagi/przeliczniki. Można by zatem stwierdzić, że „pie-

niądze idą za uczniem‖ do określonej szkoły
9
. Na przeszkodzie stoją jednak na-

stępujące problemy. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla jedno-

stek samorządu terytorialnego jest corocznie, arbitralnie ustalana jako wydatek 

                                                             
6  Por. art. 7 pkt 3 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorial-

nego, Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966, ze zm.; art. 19 ustawy z 26 listopada 1998 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2003, Dz.U. 1998, nr 150, poz. 983, ze zm. 

7  A. de la Fuente, A. Ciccone, Kapitał ludzki w gospodarcze globalnej opartej na wiedzy, 
Raport końcowy dla Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisja Europej-
ska 2002, www.men.gov.pl, za: K. Gawroński, A. Stefan, Zarządzanie placówką oświatową, Dom 

Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 38.  
8  Konstrukcje bonów oświatowych różnią się od siebie (por. P. Bilecki, Bony edukacyjne. 

Granice urynkowienia edukacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005), lecz 
istota polega na przekazaniu uczniom możliwości dowolnego wyboru szkoły – ta szkoła, którą 
wybrał uczeń (lub rodzice) otrzyma z tytułu kształcenia tego ucznia określone środki. Mechanizm 
ten wprowadza konkurencję „o ucznia‖ pomiędzy szkołami, a zarazem sprawia, że szkoły mające 
dobrą opinię wśród uczniów lub ich rodziców otrzymują większe środki finansowe. 

9  Zakładając, że identyczny mechanizm zastosowany zostałby przez gminę do określenia wy-

sokości środków finansowych należnych szkołom działającym na terenie jednostki samorządu te-
rytorialnego.  
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budżetu państwa. E. Malinowska-Misiąg i W. Misiąg podkreślają, że taki spo-

sób ustalania finansowego standardu A powoduje, że nie jest on standardem 

kosztów, lecz wielkością wynikającą z narzuconej wcześniej ogólnej kwoty 

subwencji oświatowej
10

. W rzeczywistości zatem wysokość standardu finanso-

wego A może nie być nawet zbliżona do wysokości kosztu edukacji jednego 

„przeciętnego‖ ucznia. Stopień pokrycia wydatków oświatowych samorządu 

subwencją oświatową zależy zatem przede wszystkim od ustalonej kwoty łącz-

nej tej subwencji. Ponadto zastosowane przeliczniki mogą nie odzwierciedlać 

dodatkowych kosztów związanych ze szczególnymi cechami określonych 

uczniów.  

2. Wydatki oświatowe powiatów ziemskich na licea ogólnokształcące 

i szkoły zawodowe
11

 w latach 2005–2009 

Realizacja zadań oświatowych w powiatach wiąże się z wykorzystaniem 

środków finansowych pochodzących zarówno z subwencji oświatowej, jak 

i z innych źródeł. W ostatnich latach dofinansowanie zadań oświatowych 

w drodze przekazywania subwencji oświatowej dla jednostek samorządu teryto-

rialnego kształtowało się na stosunkowo stabilnym poziomie 78–80%. Na tym 

tle najlepiej wypada kwestia finansowania zadań oświatowych w powiatach, 

gdzie średnie dofinansowanie ze środków własnych powiatu stanowi 2% (tabe-

la 3). O ile zatem w gminach istnieje często podnoszony problem konieczności 

dofinansowania edukacji podstawowej i gimnazjalnej, będący bezpośrednim 

wynikiem konstrukcji części oświatowej subwencji ogólnej, o tyle przeciętnie 

w powiatach ziemskich nie jest on aż tak dostrzegalny. 

Tabela 3 

Źródła finansowania zadań oświatowych (bieżących) w powiatach ziemskich (mln zł) 

Wyszczególnienie 2009 2008 2007 2006 2005 

Część oświatowa SO 7053  6480 5958  5658 5542 

                                                             
10  E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze 

LexisNexis, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Warszawa–Rzeszów 2006, 
s. 584. 

11  W całym artykule przez „szkołę zawodową‖ rozumie się liceum profilowane, technikum 
dla młodzieży oraz technikum uzupełniające – z wyłączeniem szkół specjalnych.  
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Wyszczególnienie 2009 2008 2007 2006 2005 

Dotacje celowe (bieżące) na zadania oświatowe 127 46  93 65  7 

Dochody własne 88  138  287 331 178 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MF. 

W roku 2009 jedynie w 18 z 314 powiatów różnica pomiędzy wydatkami 

na oświatę i wychowanie a częścią oświatową subwencji ogólnej była ujemna. 

W latach wcześniejszych ta liczba utrzymuje się na podobnym poziomie, lecz 

wskazać należy, że istnieje kilka powiatów, które określić można mianem trwa-

le deficytowych. Wśród powiatów deficytowych wymienić należy powiaty: 

bialski, bydgoski, włocławski, głogowski, grodziski, legionowski, nowodwor-

ski, obornicki, pabianicki, stargardzki, zamojski. To wskazuje, że problem nie-

dostatecznego finansowania nie ma charakteru regionalnego.  

Jak wspomniano wcześniej, podstawą wyliczenia wysokości części oświa-

towej subwencji ogólnej jest standard oświatowy A. W tabeli 4 przedstawiono 

jego wysokość w latach 2005–2009. Istotnym faktem jest to, że jego wartość 

maleje. Biorąc pod uwagę to, że stanowi on podstawę wysokości środków fi-

nansowych, jakie powiat otrzyma na wsparcie realizacji zadań oświatowych
12

, 

należy rozważać dwie sytuacje: wzrostu wysokości standardu finansowego 

A oraz utrzymania go na stałym poziomie. Pierwsza sytuacja byłaby uzasadnio-

na procesami zachodzącymi w gospodarce. Jeśli założyć, że do wykształcenia 

jednego ucznia konieczne jest posiadanie zasobów na ściśle określonym pozio-

mie, np. relacja liczby uczniów na nauczyciela powinna wynosić 15,5
13

, jeden 

oddział szkolny powinien mieć do dyspozycji 0,985 sali lekcyjnej (średnia 

ogólnopolska dla liceów ogólnokształcących w powiatach ziemskich w roku 

2009), to generalną tendencją będzie wzrost wydatków na utrzymanie tego 

standardu zasobów w związku ze wzrastającymi wynagrodzeniami nauczycieli 

czy też wzrastającymi wydatkami na utrzymanie infrastruktury. W takiej sytu-

acji sama wysokość standardu finansowego będzie rosła, ale kwota ogólna czę-

ści oświatowej subwencji ogólnej uzależniona będzie od demografii. Drugi 

przypadek oznacza w rzeczywistości realny spadek wydatków na zapewnienie 

standardu. Model ten może funkcjonować jedynie w sytuacji, gdy następuje 

                                                             
12  Mimo że w przypadku powiatu, zgodnie z regulacją ustawową o przeznaczeniu tych środ-

ków, decyduje rada powiatu, to środki te można utożsamiać z realizacją ww. zadań, ponieważ 
gdyby nie subwencjonowanie, jednostki samorządu terytorialnego nie miałyby zasobów finanso-
wych niezbędnych do prowadzenia szkół i innych placówek oświatowych.  

13   Średnia dla wszystkich stanów USA, http://www.statemaster.com/graph/edu_ele_sec_pup_ 
rat-elementary-secondary-pupil-teacher-ratio.  
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wzrost liczby uczniów, dzięki czemu nawet przy spadku wydatku jednostkowe-

go wysokość subwencji pozwala na pokrycie niezbędnych wydatków.  

Tabela 4 

Szacowany standard finansowy A (zł) 

Rok Standard finansowy A 

2005 3973 

2006 3645 

2007 3198 

2008 2948 

2009 2769 

Źródło: http://iar.pl/aktualnosci/2009-01-22_Szacowany_standard_finansowy_w_2009 

.html.  

W tabeli 5 przedstawiono wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia li-

ceum ogólnokształcącego w latach 2005–2009. Minimalne wydatki w przeli-

czeniu na ucznia liceum ogólnokształcącego stanowiły w badanym okresie od 

52,0% (2005) do 92,7% (2009) standardu finansowego A. Jednocześnie prze-

ciętne wydatki we wszystkich powiatach ziemskich stanowiły od 105,6% 

(2005) do 227,6% (2009), przy czym powiaty przeciętnie różniły się wysoko-

ścią wydatków na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego niespełna jedną 

trzecią wartości średniej. Mediana wydatków w przeliczeniu na ucznia jest nie-

co bliższa wartości standardu finansowego A. W przypadku wartości maksy-

malnych stanowiły one wielokrotność standardu finansowego A od 2,5 do po-

nad 7.  

W przypadkach skrajnych, tj. wartości bardzo wysokich i bardzo niskich, 

spowodowane jest to określonego typu polityką oświatową. Wydatki w przeli-

czeniu na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego wzrastają drastycznie 

w ostatnich latach badanego okresu, co spowodowane jest spadkiem liczby 

uczniów. Przykładowo w jednym z powiatów pomimo spadku liczby uczniów 

ze 144 w roku 2005 do 24 w 2009 wydatki na licea ogólnokształcące utrzymy-

wały się na zbliżonym poziomie. Inny przykład to spadek liczby uczniów ze 

160 (2005) do 55 (2009). Wskazuje to na problemy, jakie wiążą się ze zmiana-

mi w funkcjonowaniu szkolnictwa. W obu przypadkach zmiany organizacyjne 

nie nadążają za zmianami w potrzebach. Realizacja zadań edukacyjnych wiąże 

się z małą elastycznością działania. Pomimo spadku liczby uczniów nie jest 
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możliwe automatyczne zaprzestanie utrzymywania infrastruktury niezbędnej 

wcześniej do właściwej edukacji uczniów. Podobnie trudne jest dokonanie 

zmian kadrowych.  

Tabela 5  

Wydatki w przeliczeniu na ucznia w liceach ogólnokształcących w powiatach ziemskich 

w latach 2005–2009 (zł) 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Minimum  2 065 1 870 2 056 1 155 2 569 

Maksimum  10 955 11 776 21 717 22 178 17 748 

Średnia  4 198 4 526 4 895 5 608 6 303 

Mediana  3 993 4 249 4 588 5 244 5 835 

Odchylenie standardowe 1 217 1 352 1 643 1 977 2 108 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W tabeli 6 przedstawiono wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia szko-

ły zawodowej (liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające) w la-

tach 2005–2009. Minimalne wydatki w przeliczeniu na ucznia szkoły zawodo-

wej stanowiły w badanym okresie od 44,8% (2005) do 102,8% (2009) standar-

du finansowego A. Jednocześnie przeciętne wydatki we wszystkich powiatach 

ziemskich stanowiły od 135,2% (2005) do 338,6% (2009). W przypadku warto-

ści maksymalnych stanowiły one wielokrotność standardu finansowego A od 5 

do ponad 15 (!).  

Ostatnie przytoczone wartości są oczywiście konsekwencją tego, że wy-

kształcenie osoby o profilu zawodowym jest co do zasady droższe niż o profilu 

ogólnym. Przeciętny koszt wykształcenia ucznia w liceum ogólnokształcącym 

wynosił w badanym okresie od 4198 zł do 6303 zł. W tym samym czasie wy-

kształcenie w szkole zawodowej wiązało się z wydatkami w przeliczeniu na 

ucznia na poziomie od 5373 zł do 9377 zł. Jednocześnie w obu przypadkach – 

szkół ogólnokształcących i zawodowych – powiaty różnią się przeciętnie 

o około jedną trzecią średnich wydatków na ucznia.  

Wartości skrajne wydatków w przeliczeniu na ucznia szkoły zawodowej 

w powiatach ziemskich wiążą się z podobnym problemem, jaki występuje w li-

ceach ogólnokształcących. Wydatki sięgające w skali jednego roku ponad 

40 tys. zł są konsekwencją zmian demograficznych oraz związanych z syste-
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mem oświaty. Wzrost następuje z poziomu 9454 zł w roku 2005 do ponad 

42 tys. zł w roku 2009, co jest konsekwencja spadku liczby uczniów z 641 do 

156 przy utrzymaniu podobnego poziomu wydatków.  

Tabela 6 

Wydatki w przeliczeniu na ucznia w szkołach zawodowych* w powiatach ziemskich 

w latach 2005–2009 (zł) 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Minimum  1 778 1 606 2 851 2 842 2 847 

Maksimum  20 681 33 733 44 366 32 627 42 848 

Średnia  5 373 6 072 6 684 7 893 9 377 

Mediana  5 095 5 626 6 243 7 354 8 644 

Odchylenie standardowe 1 713 2 607 2 914 2 911 3 693 

* Liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Istotne jest zatem, że wśród powiatów ziemskich występuje bardzo duże 

zróżnicowanie wysokości wydatków w przeliczeniu na jednego ucznia liceum 

ogólnokształcącego oraz szkoły zawodowej. Generalna tendencja wysokości 

wydatków w obu przypadkach jest identyczna – z roku na rok koszt wykształ-

cenia jednego ucznia w szkole prowadzonej przez powiat ziemski wzrasta. 

Z jednej strony jest to uzasadnione wzrostem wydatków związanych z zasobami 

szkoły – ludzkimi i rzeczowymi. Z drugiej strony część powiatów boryka się 

z problemami organizacyjnymi. W tych powiatach, w których wysokość wydat-

ków na jednego ucznia liceum lub szkoły zawodowej osiąga kwotę kilkudzie-

sięciu tysięcy złotych, wynika to z niedostosowania zasobów do potrzeb, 

tj. spadająca liczba uczniów nie skutkuje zmniejszeniem liczby nauczycieli czy 

pomieszczeń. Jest to o tyle uzasadnione, że zmiany w liczbie uczniów następo-

wały szybko w krótkim czasie, a zatem nie było możliwe szybkie dostosowanie 

bazy szkolnej do nowych, niższych potrzeb. Oznacza to jednak także, że w naj-

bliższym czasie, biorąc pod uwagę trendy demograficzne, takie dostosowania 

muszą nastąpić.  
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Posumowanie 

Finansowanie zadań oświatowych w powiatach w zasadniczo opiera się na 

części oświatowej subwencji ogólnej. Ta naliczana jest w oparciu o standard fi-

nansowy A, będący w założeniu kosztem wykształcenia jednego ucznia niema-

jącego specyficznych potrzeb edukacyjnych. W latach 2005–2009 wysokość te-

go standardu spadała każdego roku, co jest konsekwencją tego, że standard jest 

wypadkową kwoty subwencji i liczby (przeliczeniowej) uczniów, a nie warto-

ścią założoną. Analiza wykazuje, że różnica pomiędzy rzeczywistym wydatka-

mi na licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe w przeliczeniu na jednego 

ucznia a wspomnianym standardem jest coraz większa. Traci on zatem funkcję, 

jaką pełnić powinien, ponieważ poprzez wagi nie uda się uwzględnić rosnących 

w sposób naturalny wydatków. O ile przeciętnie część oświatowa subwencji 

ogólnej wystarcza na sfinansowanie prawie wszystkich wydatków związanych 

z finansowaniem szkół w powiatach ziemskich, o tyle istnieje wiele powiatów, 

których środki te nie są wystarczające.  

Powiaty ziemskie w badanym okresie różniły się pod względem wydatków 

w przeliczeniu na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego i szkoły zawodo-

wej – o 1,2 tys. do 3,6 tys. zł. Różnica ta była wyższa w przypadku szkół zawo-

dowych ze względu na fakt, że sam koszt kształcenia w takich szkołach jest 

wyższy. W części powiatów w badanym okresie nastąpił bardzo wysoki wzrost 

wydatków jednostkowych z powodu spadającej liczby uczniów i braku ela-

styczności w dostosowaniu zasobów do bieżących potrzeb. Racjonalizacja tych 

wydatków będzie musiała jednak nastąpić ze względu na ograniczenia budże-

towe.  
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ISSUES OF FINANCING SECONDARY SCHOOLS IN DISTRICTS 

Summary 

The aim of the article is showing issues of financing secondary schools and voca-

tional secondary schools in districts. Financing of educational tasks in the districts, for 

the most part based on the educational part of the general subsidy. This is calculated 

based on the financial standard A, which is supposed to reflect the cost of education per 

pupil, which does not have specific educational needs. The analysis shows that the dif-

ference between the actual expenditure on secondary schools and vocational secondary 

schools per pupil and financial standard A is growing. Districts differed in terms of 

spending per pupil of secondary school and vocational secondary school differed by 1.2 

to 3.6 thousand zł. This difference was higher in the case of vocational schools, due to 

the fact that the same cost of education in such schools is higher. In some districts there 

was a very high increase in unit costs due to the declining number of students and lack 

of flexibility in adjusting resources to current needs. Rationalisation of these expendi-

tures, however, will have to occur due to budgetary constraints. 
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LESZEK BURSIAK  

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 

DYSFUNKCJE ORGANIZACYJNE A SPRAWNOŚĆ 

SKOMERCJALIZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH 

FUNKCJONUJĄCYCH W FAZIE DEKONIUNKTURY 

Kryzys finansowy zainicjowany w drugiej połowie 2007 roku w Stanach 

Zjednoczonych zapaścią na rynku kredytów w segmencie subprime mortgage 

zainfekował – w bardzo zróżnicowanym zakresie – w pierwszej kolejności 

światowy system finansowy, następnie przełożył się na sferę realną gospodarki, 

dosięgając przedsiębiorstw
1
. Pomimo dużej dynamiki transferu tych zjawisk 

kryzysowych na Europę sytuacja w polskiej gospodarce jawiła się jako relatyw-

nie dobra w porównaniu z innymi gospodarkami tego regionu. Względna od-

porność na rozprzestrzeniające się zjawiska kryzysowe wynikała za specyfiki 

i solidnych fundamentów polskiej gospodarki. 

Pomimo przejawów odporności na kryzys w dalszej perspektywie czaso-

wej oraz wobec kumulacji negatywnych zjawisk gospodarczych i trendów ma-

kroekonomicznych w bliższym i dalszym otoczeniu w gospodarce polskiej wy-

stąpiły wyraźne symptomy recesji w wielu sektorach przemysłu i usług
2
. Do-

                                                             
1  L. Balcerowicz, Przedmowa do wydania polskiego, w: J.B. Taylor, Zrozumieć kryzys finan-

sowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 9 i 13; J.B. Taylor, Zrozumieć kryzys fi-

nansowy, op. cit., s. 43; B. Podolski, Skąd się biorą kryzysy, Fijor Publishing, Warszawa 2010, s. 
11 i 117; S. Kasiewicz, Zarządzanie w warunkach ryzyka – strategiczna umiejętność przedsię-
biorstwa, www.sgh.waw.pl/katedry/kzs/, s. 7; J. Stiglitz, Freefall, America, Free Markets, and the 
Sinking of the World Economy, W.W.  Norton & Company, New York 2010, s. 25. 

2  A. Zelek, G. Maniak, Postawy polskich przedsiębiorstw wobec dekoniunktury 2009 – na 
podstawie badań firm Pomorza Zachodniego, referat konferencyjny, VIII edycja konferencji „Ra-
port o zarządzaniu. Lekcje z kryzysu‖, Katedra Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego 
oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Warszawa 

24–25 listopada 2010, s. 5, http://dekoniunktura.pl/; A. Zelek, Dekoniunktura gospodarcza – wy-
zwanie czy bariera dla zarządzania strategicznego, w: Zarządzanie strategiczne. Problemy, kie-
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tknięte tym zjawiskiem przedsiębiorstwa musiały zmierzyć się z problemami 

wykreowanymi przez kryzys makroekonomiczny, a niekiedy z problemami 

wewnętrznymi współwystępującymi z kryzysem zewnętrznym o zasięgu mię-

dzynarodowym
3
. W kontekście tych zjawisk podjęte zostały „badania reaktyw-

ności podmiotów mikroekonomicznych na zjawiska recesji i kryzysu w skali 

makroekonomicznej‖
4
 obejmujące wybrane podmioty gospodarcze Pomorza 

Zachodniego, których empiryczna egzemplifikacja, w części odnoszącej się do 

skomercjalizowanych przedsiębiorstw komunalnych, legła u podstaw koncepcji 

niniejszego opracowania i stała się jego głównym przedmiotem. W celach po-

równawczych zaprezentowano przedsiębiorstwo spoza tego sektora. 

1. Metoda, cel i zakres badań 

Niesprawiającą większych trudności w ujawnianiu i stosunkowo łatwo 

rozpoznawalną przyczyną nieosiągania wymaganego poziomu sprawności jest 

dysfunkcjonalność
5
 przedsiębiorstwa wywołana względnie trwałym stanem nie-

dostosowania organizacyjnego występującego się w obliczu wymagań stawia-

nych przez zmienione warunki działania. Natomiast w postępowaniu badaw-

czym podstawowe trudności sprawia pomiar poziomu deficytu sprawności 

przedsiębiorstwa. Próba rozwiązania tego problemu została podjęta poprzez za-

stosowanie do wybranych przedsiębiorstw narzędzia diagnostycznego w postaci 

opracowanego i dostosowanego do potrzeb badań modelu klasyfikacyjnego, 

umożliwiającego pozycjonowanie każdego z badanych przedsiębiorstw na skali 

sprawnościowo-dysfunkcyjnego cyklu życia organizacji (rysunek 1)
6
. Do badań 

                                                                                                                                                     

runki badań, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wał-
brzych 2009, s. 90. 

3  M. Romanowska, Strategie przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego, w: Zarzą-
dzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, op. cit., s. 74. 

4  Projekt badawczy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, 

http://dekoniunktura.pl/. 
5  Rozumiana jako stwierdzony w realnym działaniu przedsiębiorstwa stan zakłóceń w jego 

funkcjonowaniu, jak również ujawnione odchylenia od stanu uznanego za wzorcowy i pożądany 
ze względu na walor zgodności z ogólnie przyjętymi i uznanymi standardami oraz wymaganiami 
w zakresie dobrej organizacji i sprawnego zarządzania, stosowanych norm, normatywów i posia-
danych doświadczeń organizacyjnych – Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywa-
niu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1995, s. 62–64. 

6  L. Bursiak, Zarządzanie zmianami w organizacjach gospodarczych (na przykładzie wybra-

nych przedsiębiorstw gospodarki morskiej), praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 
1997, s. 220; idem, Dysfunkcje organizacyjne a sprawność przedsiębiorstw w okresie transforma-
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z wykorzystaniem tego narzędzia włączono przekształcone (skomercjalizowa-

ne) podmioty świadczące niektóre usługi komunalne
7
 w celu zbadania sprawno-

ści ich działania (sprawności organizacyjnej) w warunkach dekoniunktury go-

spodarczej. 

W odniesieniu metodologicznym wykorzystanie przedmiotowego narzę-

dzia wymaga zaakceptowania zmiany paradygmatu obligatoryjności utrzymy-

wania stanu równowagi organizacyjnej, jako hipostazy, i przyjęcia oraz zaak-

ceptowania paradygmatu permanentnej nierównowagi, jako obiektywnego i co-

raz bardziej utrwalającego się zjawiska w świecie organizacji, wywoływanego 

przez coraz bardziej turbulentne i coraz mniej przewidywalne w swoich zmia-

nach otoczenie
8
. Konsekwencją przyjęcia tego stanowiska teoretycznego jest 

całkowite przeformowanie priorytetów. Celem przedsiębiorstwa nie jest już 

usilne dążenie do uzyskania za wszelką cenę – i zachowanie na stałe – stanu 

idealnej równowagi. Naczelną wytyczną działania staje się nieustanne podej-

mowanie przedsięwzięć mających zapewnić jak najwyższy poziom sprawności 

organizacyjnej, charakteryzujący się jak najniższym – możliwym do osiągnięcia 

w konkretnych warunkach działania – poziomem odchyleń od stanu równowagi 

organizacyjnej spowodowanym przez dysfunkcje
9
. 

                                                                                                                                                     

cji, w: 20 lat polskiej transformacji. Społeczeństwo – gospodarka – polityka, red. L. Gołdyka, 
A. Zelek, materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, 
Szczecin 2009, s. 98. 

7  Szerzej na temat problematyki przekształceń w gospodarce komunalnej i finansowania 
przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne, w: A. Piotrowski, Przekształcenia w gospodarce 
komunalnej a finansowanie przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne na przykładzie bran-
ży wodociągi i kanalizacja, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, 
red. J. Turyna, W. Szczęsny, Difin, Warszawa 2004, s. 93–112. 

8  L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, wyd. 2, PWN, Warszawa 
1994, s. 292. 

9  Ibidem; L. Bursiak, Zarządzanie zmianami…, op. cit. s. 102; idem, Rozkład sił sprawności 

i niesprawności organizacyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w odmiennych warunkach oto-
czenia, „Przegląd Organizacji‖ 1997, nr 12, 29–32. 
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Rys. 1.  Model klasyfikacyjny, określający zakresy możliwości organizacyjnych przed-

siębiorstw dla każdej z trzech faz sprawnościowo-dysfunkcyjnego cyklu życia organi-

zacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Bursiak, Zarządzanie zmianami…, op. 

cit., s. 220. 

Badanie występowania zjawiska dysfunkcjonalności wybranych przedsię-

biorstw spowodowanego niedostosowaniem do zmienionych warunków funk-

cjonowania, w powiązaniu z adekwatnym poziomem sprawności lub niespraw-

ności organizacyjnej badanych przedsiębiorstw, prowadzono w oparciu o model 

klasyfikacyjny, określający zakresy możliwości organizacyjnych przedsię-

biorstw, dla każdej z trzech faz sprawnościowo-dysfunkcyjnego cyklu życia or-

ganizacji (rysunek 1). Faza I sprawnościowo-dysfunkcyjnego cyklu życia orga-

nizacji wyznaczanego przez jej zdolność do ujawniania, rozpoznawania, neutra-

lizowania i usuwania dysfunkcji została scharakteryzowana w następujący spo-

sób: 

Ilościowe narastanie dysfunkcji organizacyjnych ma na ogół początkowo 

bardzo słabe natężenie, ponadto jest trudno uchwytne i może występować w po-

staci słabych sygnałów, niemal w niezauważalnych formach. Pojawiające się 
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w taki sposób dysfunkcje mogą zostać całkowicie zlekceważone, ponieważ 

w fazie I są stosunkowo słabo postrzegalne, a ponadto nie stanowią jeszcze 

bezpośredniego zagrożenia dla bytu organizacyjnego
10

.  

Z przytoczonego opisu wynika, że pierwsza faza cyklu stwarza bezpieczne 

ramy dla w miarę sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Całkowity brak 

reakcji na wyeksponowane w opisie słabe sygnały, a tym bardziej lekceważenie 

tych sygnałów i nakładające się na te zachowania poczucie pewności siebie 

związane z brakiem bezpośredniego zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa 

mogą spowodować narastanie i kumulację dysfunkcji. Ewentualne konsekwen-

cje lekceważenia słabych sygnałów o rodzącej się dysfunkcjonalności przedsię-

biorstwa w postaci braku adekwatnej reakcji mogą skutkować narastaniem dys-

funkcji początkowo o ilościowym charakterze, a po osiągnięciu poziomu kry-

tycznego ich występowania w fazie I mogą przejść w formę nasiloną, czyli zna-

leźć się w fazie II. 

Najistotniejsza i stanowiąca największe zagrożenie w zmianie fazy cyklu 

jest różnica o charakterze jakościowym zachodząca pomiędzy stopniowym (ilo-

ściowym) narastaniem dysfunkcji w fazie I a ich nasileniem w fazie II, skutku-

jąca wejściem przedsiębiorstwa w stan niesprawności organizacyjnej, która w 

całym zakresie tej fazy cyklu ma jeszcze odwracalny charakter. Dalsze nasilanie 

się dysfunkcji może prowadzić do przejścia w fazę III i doprowadzić do upadło-

ści
11

.
 
Przywracanie utraconej sprawności organizacyjnej kieruje się określoną 

logiką ujętą w opisie modelu sprawnościowo-dysfunkcyjnego cyklu życia orga-

nizacji w sposób następujący: 

Sprawność organizacyjna przedsiębiorstwa utracona w wyniku destrukcyj-

nego oddziaływania dysfunkcji może być przywracana tylko w jednym z dwóch 

zakresów faz obejmujących niesprawność – bez konieczności korzystania 

z rozwiązań nadzwyczajnych. Zakres ten obejmuje swoim zasięgiem niespraw-

ność odwracalną fazy II prezentowanego cyklu życia organizacji. Rozwiązania 

nadzwyczajne dotyczą podejmowanych prób ratowania przedsiębiorstwa, które 

w wyniku pogłębiania się traumatyzującego oddziaływania dysfunkcji znajdzie 

się w ostatniej fazie przedstawianego cyklu życia organizacji, jaką jest faza III. 

Obejmują one tę część niesprawności, która została uznana za nieodwracalną 

                                                             
10  L. Bursiak, Zarządzanie zmianami…, op. cit., s. 106; idem, Dysfunkcje organizacyjne…, op. 

cit., s. 99. 
11  Ibidem. 
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w oparciu o posiadane możliwości własne organizacji, bez konieczności odwo-

ływania się do środków specjalnych
12

.  

W dalszej części opisu modelu wyszczególniony jest katalog środków spe-

cjalnych o charakterze nadzwyczajnym, które pozostają do wykorzystania, kie-

dy przedsiębiorstwo znajdzie się w III fazie cyklu: 

Nadzwyczajny (specjalny) charakter mają działania podejmowane w sta-

nach pogłębiających się dysfunkcji w fazie III i dotyczą takich przedsięwzięć, 

jak postępowanie naprawcze, połączenie, podział, sprzedaż lub likwidacja – 

niedopuszczające do wysoce prawdopodobnej upadłości – oraz postępowanie 

układowe i układ z wierzycielami, gdy już zaistnieją warunki do ogłoszenia 

upadłości, jako ostateczna obrona przed upadłością13. Przywrócenie sprawności 

organizacyjnej metodami konwencjonalnymi odbywa się przez odwrócenie sta-

nu niesprawności i może dotyczyć tylko II fazy. W fazie III nieodwracalność 

stwierdzonej niesprawności ma względnie trwały charakter i wymaga działań 

nadzwyczajnych dla uchylenia jej skutku w postaci upadłości14. 

Omawiany model klasyfikacyjny, przedstawiony graficznie na rysunku 1, 

jest wydedukowanym i wyabstrahowanym tworem teoretycznym, symulującym 

zakładane hipotetycznie stany rzeczywistości organizacyjnej, mające wpływ na 

powstawanie dysfunkcji organizacyjnych w przedsiębiorstwie o określonych 

poziomach nasilenia oraz odpowiadające im stany sprawności. Natomiast na ry-

sunku 2 zaprezentowana jest wewnętrzna część przedmiotowego modelu prze-

kształcona w celu dokonania opisu wpływu dysfunkcji organizacyjnych na 

sprawność funkcjonowania organizacji gospodarczych w każdej z trzech faz 

cyklu. 

                                                             
12  L. Bursiak, Zarządzanie zmianami…, op. cit., s. 106–107. 
13  Zob. S. Wrzosek, Upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa, w: Podstawy nauki o przedsię-

biorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 

1995, s. 63. 
14  L. Bursiak, Zarządzanie zmianami…, op. cit., s. 107. 
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Rys. 2.  Model zmodyfikowany w celu odzwierciedlenia wpływu dysfunkcji organiza-

cyjnych na sprawność funkcjonowania organizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Bursiak. Zarządzanie zmianami…, op. cit., 

s. 108. 

Przedmiotowy model przedstawiony w całości na rysunku 1, po prze-

kształceniu jego centralnej części na potrzeby diagnostyczne, został wykorzy-

stany do badań empirycznych wyselekcjonowanych przedsiębiorstw komunal-

nych i zestawienia zsyntetyzowanych danych jakościowych z lat 2006–2010. 

W centralnej części modelu (rysunek 3) wyznaczono 5 wierszy przeznaczonych 

na prezentację danych z kolejnych lat badanego okresu. Umieszczona w wier-

szu liczba składa się z ostatniej cyfry roku objętego badaniami. Cyfra 6 w za-

czernionym polu komórki modelu symbolizuje rok 2006, i odpowiednio 7 – rok 

2007, 8 – rok 2008, 9 – rok 2009, a 0 wskazuje 2010 rok, na którym badania 

zakończono. Cyfra reprezentująca rok badania umieszczona jest w komórce 

utworzonej na skrzyżowaniu wierszy oznaczających kolejne lata z kolumnami 

wskazującymi poziom natężenia występowania określonej cechy w każdej z po-

szczególnych faz sprawnościowo-dysfunkcyjnego cyklu życia organizacji. Jak 

wskazano w opisie rysunku 1, poziom natężenia określonej cechy reprezento-

wany jest przez znaki literowe uporządkowane alfabetycznie od A do F i jest 

powtarzany (w tym zestawieniu) dla każdej z kolejnych faz cyklu. Litera A 

oznacza natężenie bardzo słabe i odpowiednio: litera B – słabe, C –

umiarkowane, D – silne, E – bardzo silne, a F – krytyczne. Nasilenie krytyczne 

wskazuje na takie nawarstwienie się zmian ilościowych, które może spowodo-

wać zmianę jakościową klasyfikującą przedsiębiorstwo do przejścia w kolejną 

fazę cyklu, a w przypadku fazy trzeciej – doprowadzić do jego upadku. 



 Dysfunkcje organizacyjne a sprawność skomercjalizowanych… 51 

 

Zgodnie z konstrukcją modelu nasilenie każdej z cech należy odnosić sy-

metrycznie od poziomu nasilenia dysfunkcji do odpowiadającego mu poziomu 

sprawności lub niesprawności organizacyjnej przedsiębiorstwa, zależnie od fazy 

cyklu, w której znajduje się to przedsiębiorstwo w danym okresie działalności. 

Założeniem teoretycznym budowy modelu jest rozpatrywanie badanego obiektu 

organizacyjnego (przedsiębiorstwa) w perspektywie czasowej jednego roku ja-

ko zamkniętego cyklu życia od narodzin do potencjalnego upadku (wyłączenia 

z obrotu gospodarczego). Kolejne lata są kolejnymi cyklami, które układają się 

w obraz sytuacji organizacyjnej na przestrzeni badanego okresu. 

W toku prowadzonych badań empirycznych zgromadzono niezbędne dane 

ilościowe i jakościowe, które po przetworzeniu uzyskały walor zsyntetyzowa-

nego nośnika informacji o poziomie sprawności badanych przedsiębiorstw na 

każdym etapie badanego okresu (2006–2010). Całościowy obraz kształtowania 

się sprawności organizacyjnej każdego z badanych przedsiębiorstw uzyskano 

poprzez wyznaczenie ścieżki przebiegu łączącej pola (komórki) wskazujące na 

usytuowanie poziomu sprawności lub niesprawności w poszczególnych latach 

badanego okresu. Niezbędne dane uzyskane zostały w drodze wywiadu nieska-

tegoryzowanego, w toku którego analizowano, interpretowano i syntetyzowano 

odpowiednio dobrane (stosownie do celu, przedmiotu i zakresu badań) dane ilo-

ściowe. Rezultatem końcowym było plasowanie pozycji przedsiębiorstwa 

w konkretnym polu (komórce) modelu w poszczególnych latach. Z uwagi na 

zastosowaną metodę badawczą nie można wykluczyć subiektywnego oddziały-

wania badacza i respondentów na wyniki badań, jednak stopień tych oddziały-

wań jest na tyle znikomy, a stopień uogólnień na tyle wysoki, że wyniki zsynte-

tyzowane prowadzonych badań odpowiadają postawionym celom badawczym. 

2. Prezentacja wyników badań 

Prezentowane wyniki dotyczą skomercjalizowanych przedsiębiorstw ko-

munalnych w formie spółek kapitałowych z udziałem właściwych dla nich 

miejscowo gmin, na rzecz których wykonują w ich imieniu zadania własne 

gmin z trzech zakresów:  

a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – 2 spółki, 

b) zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną – 1 spółka, 

c) zbiorowy transport lokalny – 1 spółka.  



52 Leszek Bursiak 

 

Na rysunku 3 przedstawiona została sytuacja organizacyjna badanych 

skomercjalizowanych przedsiębiorstw komunalnych, w których przez cały ba-

dany okres nie stwierdzono istotnych zakłóceń sprawności organizacyjnej lub 

narastania dysfunkcji. W każdym roku badanego okresu przedsiębiorstwa te by-

ły pozycjonowane na początku skali I fazy sprawnościowo-dysfunkcyjnego cy-

klu życia organizacji (rysunek 3).  

 

Rys. 3. Sytuacja organizacyjna skomercjalizowanych przedsiębiorstw komunalnych 

pozycjonowanych na początku skali I fazy sprawnościowo-dysfunkcyjnego cyklu życia 

organizacji przez cały badany okres w latach 2006–2010 

Źródło: opracowanie własne. 

Zaprezentowana na rysunku 3 sytuacja organizacyjna odpowiada parame-

trami (w całym badanym okresie 2006–2007) sytuacji skomercjalizowanego 

przedsiębiorstwa komunalnego energetyki cieplnej wykonującego zadania z za-

kresu zbiorowego zaopatrzenia w energię cieplną. Badana spółka nie otrzymuje 

zasilenia finansowego za strony gminy. Nie stwierdzono negatywnych oddzia-

ływań spowolnienia gospodarczego na sytuację organizacyjną tej spółki. 

Taka sama jak na rysunku 3 była również w całym badanym okresie 

(2006–2010) sytuacja organizacyjna skomercjalizowanego przedsiębiorstwa 

komunalnego WodKan 1, wykonującego zlecone przez gminę zadania własne 

z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczysz-

czania ścieków. Przedsiębiorstwo to ma stałych odbiorców usług, których liczba 

nie ulega istotnym fluktuacjom, oraz zapewnione umową z gminą (związane 
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z realizacją jej zadań statutowych) dopłaty do taryf za sprzedaż wody i oczysz-

czanie ścieków. Dekoniunktura i związane z nią problemy w żadnym z zakre-

sów działania badanego podmiotu nie ujawniły swojego negatywnego wpływu 

na sytuację organizacyjną badanego przedsiębiorstwa komunalnego. Obecna sy-

tuacja organizacyjna spółki nie wykazuje żadnych istotnych zagrożeń mogących 

skutkować pogorszeniem warunków jej funkcjonowania w perspektywie naj-

bliższych lat. 

Na rysunku 4 przedstawiona jest sytuacja organizacyjna skomercjalizowa-

nego przedsiębiorstwa komunalnego TransLok, zajmującego się wykonywa-

niem zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Sytuacja tego przedsię-

biorstwa jest ustabilizowana, jednak od czasu komercjalizacji utrzymuje się na 

poziomie F I fazy cyklu, a więc jest pod nieustanną presją prawdopodobieństwa 

przejścia do II fazy. Gmina cyklicznie (w każdym roku działalności) zasila fi-

nansowo spółkę poprzez dopłatę do jej kapitału (w bezpośrednim związku z re-

alizacją zadań statutowych gminy przez przedsiębiorstwo spółki). 

 

Rys. 4. Sytuacja organizacyjna przedsiębiorstwa komunalnego TransLok, zajmującego 

się wykonywaniem zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, w latach 2006–

2010 

Źródło: opracowanie własne. 

Spółka TransLok, projektując ewentualną konieczność funkcjonowania na 

pełnych warunkach rynkowych, a więc bez dopłat gminy do jej kapitału, przyj-

muje dwa scenariusze rozwoju sytuacji organizacyjnej. Obydwa scenariusze 
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uwzględniają konieczność urynkowienia, a więc podniesienia opłat za świad-

czenie usług transportowych. Pierwszy scenariusz zakłada optymistycznie ak-

ceptację minimalnego poziomu cen rynkowych przez zdecydowaną większość 

mieszkańców gminy korzystających z lokalnych środków transportu zbiorowe-

go. W takim przypadku prowadzone kalkulacje i projekcje finansowe wskazują 

na dużą szansę przetrwania przedsiębiorstwa spółki, jednak z przesunięciem się 

na modelowej skali rysunku 4 o całą jedną fazę, z bezpośrednim i realnym za-

grożeniem wejściem w fazę III, przy niekorzystnej dla przedsiębiorstwa spółki 

konfiguracji otoczenia. Takim niekorzystnym czynnikiem może być pojawienie 

się konkurencji lub skokowy wzrost cen paliwa. Drugi scenariusz jest warian-

tem pesymistycznym zakładającym brak akceptacji projektowanego poziomu 

cen rynkowych, co może w efekcie grozić upadłością spółki. 

Na rysunku 5 przedstawiona jest sytuacja organizacyjna skomercjalizowa-

nego przedsiębiorstwa komunalnego WodKan 2, realizującego zadania iden-

tyczne jak WodKan 1, ale na terenie innej gminy. W WodKan 2 po komercjali-

zacji urealniono ceny za świadczone usługi oraz wprowadzono nowe rozwiąza-

nia organizacyjne, co w sposób zdecydowany poprawiło sytuację finansową 

przedsiębiorstwa spółki, które w poprzedniej strukturze przynosiło straty na 

działalności podstawowej. Jednocześnie systematycznie poprawiała się spraw-

ność funkcjonowania badanego podmiotu. Z działalności w roku 2010 przed-

siębiorstwo spółki wypracowało zysk netto w kwocie odpowiadającej wysoko-

ści kapitału udziałowego wniesionego przez gminę do spółki przy komercjali-

zacji. Z kwoty tej gmina zadysponowała wypłatę dywidendy wynoszącą 2/3 

kwoty wypracowanego zysku netto. 
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Rys. 5. Sytuacja organizacyjna skomercjalizowanego przedsiębiorstwa komunalnego 

WodKan 2, wykonującego zadania z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kana-

lizacji, usuwania i oczyszczania ścieków w latach 2006–2010 

Źródło:  opracowanie własne. 

Dla porównania, na rysunku 6 przedstawiona została sytuacja organizacyj-

na dużego przedsiębiorstwa handlowego funkcjonującego na pełnych zasadach 

rynkowych. 

 

Rys. 6. Sytuacja organizacyjna dużego przedsiębiorstwa handlowego (spoza sektora 

komunalnego) funkcjonującego na pełnych zasadach rynkowych w latach 2006–2010 

Źródło: opracowanie własne. 
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Przedstawiona na diagramie 6 sytuacja organizacyjna dużej firmy handlo-

wej w latach 2006–2010 w sposób zdecydowany odbiega od sytuacji prezento-

wanych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej. Firma handlowa wyraźnie po-

garsza swoją sytuację organizacyjna w okresie dekoniunktury, wykazując zała-

manie zapoczątkowane w 2008 roku. Natomiast firmy komunalne nie wykazują 

żadnych skutków negatywnego oddziaływania dekoniunktury na ich sytuację 

organizacyjną. 

Podsumowanie 

Jak wynika z przedstawionych rezultatów badań, żadne z badanych przed-

siębiorstw komunalnych nie pogorszyło (w całym badanym okresie) swojej sy-

tuacji organizacyjnej w czasie występowania zjawisk kryzysowych w otoczeniu 

gospodarczym, a nawet sytuacja jednego z nich znacznie się poprawiła. Badane 

przedsiębiorstwa komunalne, świadczące w zastępstwie gmin usługi użyteczno-

ści publicznej o charakterze zbiorowym, charakteryzowała pełna stabilność or-

ganizacyjna niepodlegająca żadnemu zachwianiu w obliczu dekoniunktury go-

spodarczej. W połowie (50%) badanych przedsiębiorstw komunalnych gminy 

uruchomiły mechanizm dofinansowywania spółek poprzez system stałych do-

płat do taryf lub dopłat do kapitału. Tym samym gminy przyjęły na siebie rolę 

stabilizatora sytuacji organizacyjnej skomercjalizowanych przedsiębiorstw ko-

munalnych. Przedsiębiorstwa pozbawione takiego stabilizatora muszą samo-

dzielnie stawić czoła negatywnym zjawiskom ujawniającym się w fazie deko-

niunktury i samodzielnie ponosić konsekwencje organizacyjne funkcjonowania 

w warunkach rynkowych. 
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ORGANIZATIONAL DYSFUNCTIONS VERSUS EFFECTIVENESS 

OF COMMERCIALIZED MUNICIPAL COMPANIES FUNCTIONING 

IN THE PHASE OF RECESSION  

Summary 

Regardless of undoubtedly optimistic reports concerning the macroeconomic con-

dition of Polish economy, business sector has complained over the past years about se-

rious problems connected with recession. The situation of commercialized municipal 

companies is very different. This paper attempts to answer on the question what 

is the organizational situation of commercialized municipal companies functioning 

in the phase of recession. The answer is that they are in a quite comfortable situation 

because they operate within the field of public utilities and they do not have to worry 

about the shortage of orders or lack of financial resources, because commune provides 

refinancing. 

Translated by Leszek Bursiak
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Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 

WARTOŚĆ W SEKTORZE PUBLICZNYM – SPOJRZENIE 

Z PERSPEKTYWY FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH 

Wprowadzenie 

Problem wartości i jej kreowania w sektorze publicznym jest zjawiskiem 

na tyle abstrakcyjnym, że powoduje różne rozumienie i spojrzenie. Mamy tu do 

czynienia nie tylko z wartościami typowo ekonomicznymi, ale także z wartością 

społeczną. Sektor publiczny nie powinien funkcjonować, jeśli nie przysparza 

określonych wartości społeczeństwu. Zwykle mają one wymiar ekonomiczny, 

ale często jest to suma wartości (korzyści) ekonomicznych i społecznych. 

Jak trudne do zrozumienia i aplikowania w praktyce jest to zagadnienie, 

obrazują uchwalane budżety i uzasadnienia do kierunków alokacji środków pu-

blicznych. W zasadzie początek 2010 roku to nieśmiałe kroki w kierunku bu-

dżetowania zadaniowego i trochę innego spojrzenia na proces alokowania środ-

ków publicznych. Stąd też niniejsze opracowanie jest próbą przybliżenia ele-

mentów i zasad w zakresie kreowania oraz zarządzania wartością w sektorze 

publicznych, a w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego. 

1. Wartość w procesie dostarczania dóbr i usług publicznych 

Od wielu lat w sektorze publicznym obowiązuje zasada kreowania pod-

stawowych wartości, które tworzą tzw. kręgosłup moralny danej jednostki or-

ganizacyjnej. Przed tymi działaniami postawiono cel poszukiwania wartości 
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stanowiących podstawowe zasady zarządzania procesami podejmowania wszel-

kich decyzji w organizacji. Zasady te stanowią ważny element wyróżniający, 

stanowiący element integrowania pracowników wokół określonych wartości, 

a w konsekwencji strategii konkurowania. Do wartości tych należą: 

1. Uczciwość – jako podstawowa wartość wyróżniająca jednostkę samo-

rządu terytorialnego, zgodna z zasadami postępowania pracowników 

samorządowych i administracji publicznej. Nakazuje ona nie tylko do-

brze działać, ale właściwie podejmować trafne, optymalne i efektywne 

decyzje, służące społeczności lokalnej lub regionalnej oraz nieszko-

dzące jednostkom mieszkającym lub funkcjonującym na danym teryto-

rium. 

2. Kreowanie zmian – dostosowanie i kreowanie wyprzedzające rozwią-

zań służących społeczeństwu oraz nadążanie za nimi – mające na celu 

zaspokajanie zgłaszanych potrzeb, ale również kreowanie innowacyj-

nych rozwiązań organizacyjnych, zarządczych oraz podnoszenie 

sprawności decyzyjnej i gospodarowania publicznym zasobem pienią-

dza. Brak lub niedopasowanie procesu kreowania zmian może wywo-

łać stagnację lub wręcz niezadowolenie i decyzję o migracji zarówno 

osób fizycznych, jak i inwestorów (podmiotów gospodarczych). 

3. Dopasowanie do wskazań i oczekiwań klienta – czyli podejście zgodne 

z ideą nowego zarządzania publicznego (New Public Management). 

Petenta traktuje się jako klienta, zabiega się o niego, bez względu na 

to, czy to jest osoba fizyczna, czy inwestor instytucjonalny skłonny za-

inwestować znaczący kapitał w danej jednostce samorządu terytorial-

nego. To tak rozumiany klient decyduje w głównej mierze o kierun-

kach rozwoju lokalnego lub regionalnego. Dzieje się to poprzez kon-

sultacje społeczne, ale również poprzez głosowanie na daną opcję poli-

tyczną, której program jest najbardziej zadowalający i która rzeczywi-

ście jest skłonna (bądź realizuje) zrealizować obietnice wyborcze ma-

jące na celu rozwój społeczno-gospodarczy i podniesienie poziomu ja-

kości życia i gospodarowania na danym terenie. 

4. Sprawność działania – zależy od jakości kadry, od jej umiejętności, ale 

też pracowitości i oddania urzędników samorządowych. Pracowitość, 

kompetencje i jakość wykształcenia tworzą realne możliwości osią-

gnięcia korzystnych efektów realizacji strategii, a także zwiększenia 

efektywności gospodarowania środkami publicznymi. 
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5. Wykazywanie cech „organizacji uczącej się‖ – te cechy opierają się na 

pozyskiwaniu nowych, utalentowanych i kreatywnych jednostek mo-

gących wnieść nowe rozwiązania i stworzyć innowacyjne zespoły. 

Funkcjonowanie jako „organizacja ucząca się‖ zobowiązuje nie tylko 

do indywidualnego podejścia do kreowania samodoskonalenia pra-

cowników samorządowych, ale również i samej organizacji. Ważnym 

elementem jest wymiana doświadczeń, poznawanie innowacyjnych 

rozwiązań oraz budowanie zaufania i podstaw etycznych. 

Na tej podstawie buduje się wartość jednostki samorządu terytorialnego 

jako organizacji. Na wartość tę składają się wartości: podstawowe, aspiracyjne, 

obowiązkowe i samoistne1.  

Wartości podstawowe stanowią głęboko zakorzenione zasady służące jako 

drogowskaz dla działań organów samorządowych i pracowników, stanowią 

podstawę kultury organizacyjnej. Ważnym elementem jest ich upowszechnianie 

i przestrzeganie. Wartości aspiracyjne to takie, których obecnie dana jednostka 

samorządowa nie posiada, a których potrzebuje do rozwoju. Wartości obowiąz-

kowe odzwierciedlają pewne minimalne standardy dotyczące warunków pracy 

na danym stanowisku. Natomiast wartości samoistne to te, które ujawniają się 

niezależnie od woli organów samorządowych, a wynikają z charakteru 

i naturalnych cech pracowników. 

Mając wyznaczone wartości dla danej jednostki samorządowej, można 

wskazać, jak zarządzać wartością stanowiącą o jej unikatowości, a wynikającą 

z cech specyficznych danej jednostki jako grupy osób, które wyznaczają kie-

runki rozwoju. Tak rozumiana wartość buduje wartość ekonomiczną i wartość 

użyteczności dostarczanych dóbr i usług na rzecz społeczeństwa. Wartość eko-

nomiczna rozumiana jest jako nadwyżka efektów nad nakładami2
. Wartość na-

turalna jest rezultatem określonych zachowań racjonalnie postępujących uczest-

ników otoczenia, czego odzwierciedleniem jest popyt oraz podaż na dobra 

i usługi, co stanowi wartość rynkową3. 

                                                             
1  P.M. Lencioni, Niech wartości naprawdę coś znaczą, Harvard Bussines Review, maj 2003, 

s. 120–129. 
2  A. Jaki, Wycena przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 23. 
3  Na takie rozumienie wskazuje A. Smith, Bogactwo narodów, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1954, s. 72–75. 
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2. Zarządzanie wartością w jednostce samorządu terytorialnego 

Koncepcja zarządzania wartością w jednostce samorządu terytorialnego 

powinna opierać się na uwzględnieniu: 

a) podstawowych wartości typowych dla organizacji, 

b) zasad społecznej odpowiedzialności i etyki samorządowej, 

c) koncepcji wartości ekonomicznej, 

d) koncepcji wartości rynkowej. 

Powodem przyjęcia tych założeń jest wdrożenie koncepcji nowego zarzą-

dzania publicznego i podejścia proefektywnościowego w zarządzaniu finansami 

jednostki samorządu terytorialnego. Koncepcja zarządzania wartością powinna 

przyjmować kluczowe założenia, mierniki i modele. Podstawowym wymogiem 

zarządzania wartością jest posiadanie strategii i zastosowanie odpowiednich 

modeli rachunkowości pozwalających na ewidencjonowanie zdarzeń gospodar-

czych w taki sposób, aby umożliwiały pomiar efektywności w oparciu o przyję-

te mierniki, wyrażające stopień osiągnięcia celu (lub celów) wskazanego w stra-

tegii. 

Jak wskazuje się w literaturze, wartość rodzi się w pierwszej kolejności 

na płaszczyźnie działań strategicznych. W dalszej jednak jej źródłem są: efek-

tywność poboru danin publicznych oraz należności z tytułu dostarczanych dóbr 

i usług, możliwość realizacji nadwyżki operacyjnej, przepływy finansowe (w 

tym zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań), obowiązkowe wpłaty do 

budżetu państwa – tzw. janosikowe, inwestycje oraz koszt pozyskiwania kapita-

łu zwrotnego
4
. 

Dominującymi czynnikami są czynniki finansowe, które decydują o efek-

tywności alokacji posiadanych publicznych zasobów finansowych (gotówki), 

można również wskazać na czynniki marketingowe, ważne dla wzrostu konku-

rencyjności oraz potencjału inwestycyjnego (np. poziom inwestycji).  

Wskazane determinanty budowy wartości tkwią w rożnych sferach zarzą-

dzania oraz gospodarowania finansami samorządowymi. Wynikają one zarówno 

z decyzji krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Dlatego też mówi się, że 

                                                             
4  A. Rappaport, Creating Shereholder Value: The New standard for Business Performance, 

The Free Press 1998; M.J. Mard, J.S. Rigby, Creating Value, Valuation Strategies, May/Jun 2007, 
s. 28.  
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nośniki wartości występują w całej organizacji
5
, jaką jest jednostka samorządu 

terytorialnego, i opierają się na podejściu holistycznym. 

Zarządzanie wartością jest rozumiane tu wieloaspektowo. Z jednej strony 

jest to kreowanie przewagi konkurencyjnej nad innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego, której miernikami są wzrost jakości życia i dogodne warunki 

prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 

i społecznie odpowiedzialnej).  

Z drugiej strony zarządzanie wartością obejmuje zwiększenie wartości dla 

społeczeństwa, poprzez wzrost poziomu jakości dostarczanych dóbr i usług, ja-

kości obsługi i efektywności wydatkowania publicznych zasobów pieniądza. 

Wiąże się to również ze wzrostem inwestycji, działaniami zmierzającymi do 

modernizacji istniejącej infrastruktur oraz dostosowaniem zadań do oczekiwań 

społeczeństwa. 

Trzecie rozumienie to wzrost wartości majątku trwałego, pozytywne 

kształtowanie się reguł wydatkowych (zgodnie z ustawą o finansach publicz-

nych), jak również bilansowanie tzw. budżetu bieżącego
6
 oraz zapewnienie 

zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań w ujęciu krótkoterminowym 

i długoterminowym. Ponadto chodzi o zapewnienie stabilnego i zrównoważo-

nego rozwoju oraz stabilizacji zadłużenia na akceptowanym i bezpiecznym po-

ziomie.  

Podstawą wskazanego pomiaru wartości jednak musi być system mierni-

ków i oceny efektywności. Bez powiązania celów wynikających ze strategii, 

systemu pomiaru efektów oraz analizy efektywności budowanie tak rozumianej 

wartości nie będzie efektywne ani nie zapewni realizacji postawionego przed 

tym procesem celu. Można powiedzieć, że budowanie wartości jednostki samo-

rządu terytorialnego jest specyficznym rodzajem kapitału intelektualnego, spo-

łecznego i wyrażonego wartościowo, który pozwala nie tylko sprawnie działać 

jednostce samorządu terytorialnego, ale zwiększać jej konkurencyjność, 

a zwłaszcza realizować zadania na wyższym poziomie jakościowym dopasowa-

nym do realnych potrzeb społeczeństwa. 

                                                             
5  M.J. Mard, J.S. Rigby, Creating Value, op. cit., s. 28 i 33. 
6  W rozumieniu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 

157, poz. 1240, z późn. zm. 
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3. Wartość a efektywność w jednostkach samorządu terytorialnego 

Samorządowe usługi publiczne stanowią jedną z podstawowych funkcji 

aktywności organów samorządowych, wynikających z postawionych przed nimi 

celów, stanowią również przedmiot decyzji finansowych, jak również wymu-

szają proces oceny efektywności z punktu widzenia koszt–korzyść. Stają się one 

przedmiotem wyceny korzyści osiąganych przez społeczeństwo i partnerów in-

stytucjonalnych (inwestorów, przedsiębiorców i instytucje). W celu wzmacnia-

nia efektywności wydatkowanych środków publicznych na realizację usług ko-

nieczne jest rozważenie takich czynników, jak: 

a) kosztochłonność procesu świadczenia usług, 

b) stopień satysfakcji społeczeństwa z dostarczanych usług, 

c) stopień umorzenia majątku (zużycia technicznego i fizycznego), 

d) jakość oferowanych usług i społeczna ich ocena, 

e) rezerwy tkwiące w procesie świadczenia usług, 

f) możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego lub out-

sourcingu. 

Proces wartościowania usług publicznych świadczonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego powinien opierać się na: 

a) ustaleniu faktycznej wartości realizowanej usługi w przeliczeniu na 

jednego obywatela oraz rzeczywistych kosztów dostarczania usługi dla 

społeczeństwa; 

b) korzyści osiąganych przez społeczeństwo związanych z dostarczeniem 

konkretnej usługi; 

c) oszacowaniu konkretnych możliwości realizacji usługi poza sektorem 

samorządowym (poza jednostką przez podmioty rynkowe) – jeżeli 

usługa nie jest realizowana w systemie zewnętrznym; 

d) oszacowaniu czynników kształtujących możliwości finansowe oraz 

koszty świadczenia usługi w przyszłości na rzecz społeczeństwa w wa-

riancie rozwiniętym (obejmującym szeroki zakres usług, a nie tylko 

usługi najniezbędniejsze społeczeństwu i enumeratywnie wyznaczone 

obowiązującym prawem), ewolucyjnym oraz zachowawczym – ozna-

cza to, że należy rozważyć wszystkie czynniki wpływające na daną 

usługę i możliwości jej świadczenia, jak również możliwość osiągnię-

cia konsensusu społecznego dotyczącego jakości, ilości i zasadności 

świadczenia usługi w danym kształcie (wariantowanie). 
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Ustalenie faktycznej wartości realizowanej usługi w przeliczeniu na jedne-

go obywatela oraz rzeczywistych kosztów dostarczania usługi dla społeczeń-

stwa powinno być dokonywane w oparciu o rzeczywiste koszty realizowanej 

usługi w ujęciu wartościowym, ilościowym oraz w przeliczeniu na rzeczywiste-

go świadczeniobiorcę (beneficjenta usługi). 

Ustalenie rzeczywistych kosztów realizowanej usługi jest istotne z punktu 

widzenia nie tylko obciążenia budżetu zadaniem czy oceny poziomu wydatków 

ponoszonych z budżetu na realizację konkretnej usługi publicznej, ale przede 

wszystkim oceny efektywności realizacji zadania poprzez system mierników 

stopnia realizacji celu związanego z wykonaniem zadania (nakład–produkt–

rezultat). Ponadto ważnym argumentem jest poznanie faktycznej liczby osób 

korzystających z danej usługi oraz odniesienie się (dokonanie analizy), czy 

świadczenie usługi (realizacja zadania) jest społecznie zasadne. Na podstawie 

oceny społecznej zasadności realizacji zadania można dokonać oceny, czy nie 

istnieje konieczność restrukturyzacji zadania (zmian w jego zakresie, ilości i ja-

kości)
7
, podjęcia decyzji o wycofaniu się z realizowanej usługi lub też znalezie-

nia realizatora alternatywnego w ramach outsourcingu. 

Można wskazać, że pomiar kosztów świadczenia usług pozwoli organom 

jednostki samorządu terytorialnego na: 

a) projektowanie zmian w usługach, które z jednej strony spełniałyby 

oczekiwania społeczeństwa, a z drugiej pozwalałyby na wzrost pozio-

mu jakości gospodarowania publicznymi zasobami pieniądza;  

b)  przeprowadzenie analizy momentu dokonania zmian jakościowych, 

efektywnościowych, technologicznych oraz ilości dostarczanych usług; 

c) dokonywanie zmian w zakresie dostarczanych czynników produkcji 

(zmiana dostawców, usługodawców) i podnoszenia kwalifikacji pra-

cowniczych; 

d) podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie struktury dostarcza-

nych usług, inwestycji, efektywności ich świadczenia oraz oceny stop-

nia zadowolenia społeczeństwa; 

e) zwiększenie efektywności dystrybuowania usług przez jednostki samo-

rządu.  

Wskazane postulaty wymagają jednak odpowiedniego podejścia do proce-

su rozliczania, ujmowania i analizowania ponoszonych wydatków. A w szcze-

                                                             
7  Problem podejścia do restrukturyzacji zadania jest szeroko dyskutowany, w: B. Filipiak, 

Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2008. 
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gólności przypisania ich do tzw. miejsc powstawania kosztów, co pozwoli na 

rzeczywiste ujęcie tego problemu. To podejście wymaga rzetelnych informacji 

o kosztach. Są one potrzebne na wszystkich etapach podejścia zadaniowego 

(czyli budowy budżetu zadaniowego i wieloletniej prognozy finansowej). In-

formacje te pozwolą na oszacowanie rzeczywistych kosztów związanych z re-

alizacją usług oraz na określenie pożądanego momentu dokonania zmiany. 

Bez znajomości kosztów nie jest możliwe efektywne zarządzanie jednostką sa-

morządu terytorialnego, jej rozwojem, nie jest też możliwe określenie poziomu 

zapotrzebowania na kapitał ani konkurowanie o obywatela i inwestora. 

4. Wartość w działalności jednostek samorządu terytorialnego w świetle 

nowych uregulowań prawnych 

Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowe spojrzenie na 

problem wartości nie tylko w jednostkach samorządu terytorialnego, ale i w ca-

łym sektorze finansów publicznych. Wskazanym elementem podwyższającym 

sprawność i efektywność podejmowanych działań w jednostkach samorządu te-

rytorialnego ma być kontrola zarządcza, która ma charakter kontroli prowadzo-

nej wewnątrz organizacji. Oznacza to, że jest ona prowadzona wewnątrz jed-

nostki przez jej służby, w jej skład wchodzi również sensu stricto kontrola we-

wnętrzna. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych 

to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w spo-

sób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
8
. Celem kontroli za-

rządczej jest zapewnienie w szczególności
9
: 

a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedu-

rami wewnętrznymi, czyli legalności działania wszystkich komórek 

i jednostek podległych; 

b) skuteczności i efektywności działania, czyli maksymalizowania efek-

tów z poniesionych nakładów, a sama efektywność wymusza racjonal-

ne działanie, które charakteryzuje się ładem i sprawnością (co możemy 

rozumieć jako zdolność do osiągania postawionego celu, oszczędne 

                                                             
8  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, op. cit., art. 68 ust. 1. 
9  Ibidem, art. 68. 
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i wydajne działanie oraz działanie przynoszące nadwyżkę korzyści nad 

kosztami)
10

; 

c) wiarygodności sprawozdań, czyli rzetelności ich sporządzenia, prze-

strzegania zasad ich sporządzania, spójności danych niezawierających 

nieprawidłowości (niezależnie czy są to oszustwa, czy błędy); 

d) ochrony zasobów, czyli ochrony zasobów rzeczowych (w szczególno-

ści ochrony mienia i przestrzegania procedur inwentaryzacji), finanso-

wych oraz gospodarowania czynnikiem ludzkim; 

e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 

f) efektywności i skuteczności przepływu informacji, co oznacza ocenę 

systemu informacyjnego, informatycznego oraz obiegu dokumenta-

cji
11

; 

g) zarządzania ryzykiem. 

Należy wskazać, że jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić 

kontrolę zarządczą w oparciu o szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli za-

rządczej dla sektora finansów publicznych, o ile minister finansów określi je 

w formie komunikatu i ogłosi w dzienniku urzędowym ministra finansów. Na-

leży podkreślić, że ustawodawca, wskazując na standardy jako na podstawę sys-

temu prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, 

nie wskazał katalogu działań niezbędnych do jej wprowadzenia. Brak wskaza-

nego katalogu nie powinien uniemożliwiać wprowadzenia kontroli zarządczej 

w jednostce samorządu terytorialnego. Jednostka powinna kierować się, wpro-

wadzając kontrolę zarządczą, zasadami legalności, terminowością, oszczędno-

ścią i efektywnością. Wskazanie powyżej na efektywność miało na celu podkre-

ślenie, że cele i zadania powinny być wykonywane tak, aby było to najkorzyst-

niejsze dla danej społeczności lokalnej. Co z zasady może wykluczać najtańsze 

wykonanie zadania, ale może być ono wykonane oszczędnie, terminowo i efek-

tywnie, z uwzględnieniem osiągnięcia jak najwyższych korzyści dla społeczno-

ści z realizacji danego zadania. Chodzi o to, aby korzyści osiągnięte przez spo-

łeczeństwo z realizacji danego zadania były wyższe niż koszty poniesione na 

jego wykonanie.  

Obecnie jednostki samorządowe, prowadząc kontrolę zarządczą, wykorzy-

stują standardy kontroli ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów 

                                                             
10  B.R. Kuc, Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PM, Warsza-

wa 2002, s. 15–16. 
11  H. Miller, The Multiple Dimensions of Information Quality, „Information Systems Man-

agement‖ 1996, Vol. 13, No. 2. 
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nr 15 z 2009 r.
12

 Minister wskazuje, że standardy kontroli zarządczej określają 

podstawowe wymagania dotyczące procesu jej prowadzenia. Standardy stano-

wią uporządkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za funkcjo-

nowanie kontroli zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny 

i doskonalenia systemów kontroli zarządczej. 

Celem standardów jest promowanie wdrażania w sektorze finansów pu-

blicznych spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej, która jest zgodna 

z międzynarodowymi standardami w tym zakresie oraz uwzględnia specyficzne 

zadania jednostki, która ją prowadzi, oraz warunki, w których ona działa.  

Standardy kontroli zarządczej zostały ujęte w pięciu grupach odpowiada-

jących poszczególnym elementom kontroli zarządczej
13

: środowisko wewnętrz-

ne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunika-

cja, monitorowanie i ocena. 

Środowisko wewnętrzne jest fundamentem dla pozostałych elementów 

kontroli, gdyż dotyczy systemu zarządzania jednostką i jej zorganizowania jako 

całości, a obejmuje takie elementy, jak: uczciwość i inne wartości etyczne, 

kompetencje zawodowe (poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenie) kie-

rownictwa i pracowników, zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności po-

szczególnych komórek organizacyjnych, identyfikację tzw. zadań wrażliwych 

oraz sposób powierzania uprawnień. Podstawowym zadaniem standardu „cele 

i zarządzanie ryzykiem‖ jest zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia ce-

lów jednostki poprzez: określanie celów i monitorowanie realizacji zadań, iden-

tyfikację ryzyka, analizę ryzyka, reakcję na ryzyko i działania zaradcze. Stan-

dard „mechanizmy kontroli‖ wskazuje na działania stanowiące odpowiedź na 

konkretne ryzyko, które jednostka zamierza ograniczyć poprzez: dokumento-

wanie systemu tej kontroli, dokumentowanie, rejestrowanie i zatwierdzanie (au-

toryzację) operacji gospodarczych, podział kluczowych obowiązków, weryfi-

kowanie operacji gospodarczych przed realizacją i po niej, rejestrowanie od-

stępstw od procedur, instrukcji lub wytycznych, utrzymanie ciągłości działalno-

ści, selektywny i kontrolowany dostęp osób do zasobów (ochrona zasobów) fi-

nansowych, materialnych i informacyjnych, a także poprzez mechanizmy kon-

troli systemów informatycznych, podział obowiązków umożliwiający wykry-

wanie i korygowanie błędów, zapewnienie ciągłości działania systemu informa-

                                                             
12  Komunikat Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli za-

rządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. 2009, nr 15, poz. 84 – nr 23.  
13  Ibidem. 
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tycznego. Standard „informacja i komunikacja‖ dotyczy zapewnienia pracowni-

kom jednostki samorządu terytorialnego dostępu do informacji niezbędnych do 

wykonywania przez nich obowiązków, a także zapewnienia efektywnego prze-

pływu informacji pozwalającego na właściwe ich zrozumienie przez odbiorców 

oraz systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Standard „monitorowa-

nie i ocena‖ odnosi się do sytemu kontroli poprzez bieżącą ocenę skuteczności 

systemu kontroli i jego poszczególnych elementów, bieżące rozwiązywanie po-

jawiających się problemów przez wszystkich pracowników zgodnie z ich kom-

petencjami, w tym również poprzez samoocenę i audyt wewnętrzny.  

System kontroli zarządczej tworzą wewnętrzne mechanizmy kontrolne 

wbudowane w cykl działalności organizacji, stanowiące część jej kultury orga-

nizacyjnej, których celem jest „szybka reakcja na pojawiające się ryzyko zagro-

żenia celom organizacji‖. Kontrola zarządcza powinna być zatem: 

a) adekwatna – to znaczy zgodna z zasadami określonymi w obowiązują-

cych aktach prawnych oraz procedurach, dokładnie odpowiadająca za-

łożonym celom kontroli zarządczej; 

b) skuteczna – to znaczy, że postępowanie kontrolne powinno się zakoń-

czyć wydaniem zaleceń bądź wniosków pokontrolnych; 

c) efektywna – to znaczy, że kontrola ta powinna przyczynić się do osią-

gania założonych celów. 

Wypełnienie narzuconych ustawą celów kontroli zarządczej w praktyce 

wymaga zmiany sposobu myślenia oraz gruntownej przebudowy systemu za-

rządzania, a więc w rzeczywistości zastosowania typowego budżetowania zada-

niowego, pozwalającego na pomiar wartości efektów i zwiększenie efektywno-

ści, stworzenia procedur i raportów, polityki zarządzania ryzykiem oraz we-

wnętrznych standardów procedur kontroli zarządczej służących do realizacji 

przez nią celów postawionych przez ustawodawcę. Całość ma sprzyjać budowie 

systemu wartości w jednostkach samorządu terytorialnego, a wręcz ma być jej 

determinantą. 

Podsumowanie 

Problematyka kreowania wartości, w tym przede wszystkim wartości do-

danej, wskazuje, że społeczeństwo, które finansuje funkcjonowanie sektora pu-

blicznego, uzyskuje więcej niż przeznacza na nakłady. Problem jest na tyle 

otwarty, że w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, ale 
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i całego sektora finansów publicznych, do tej pory wartością posługiwano się 

w rozumieniu abstrakcyjnym. Nowe uwarunkowania prawne wprost nakazują 

na przejście do systemu miar wartości w różnych ujęciach, zarówno ekono-

micznym, jak i społecznym. Czy jednostki samorządu terytorialnego staną na 

wysokości zadania wobec nowych wyzwań w tym zakresie? Trudno powie-

dzieć, ponieważ zbyt mocno zakorzeniony jest i ugruntowany czynnik politycz-

ny oraz uznaniowy, który powoduje brak podejścia typowo zarządczego 

i prospołecznego w celu maksymalizowania wartości dla społeczeństwa. Nawet 

w praktyce realizacji projektów europejskich widać, że nie do końca uwzględ-

nia się elementy triady nakład–produkt–rezultat. Wręcz odwrotnie, są środki, to 

należy je wydać, ale czy jest to alokacja, która przynosi dodatkową wartość dla 

społeczeństwa – nie jest to istotna kwestia (a często nawet jest niezrozumiała). 
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THE VALUE IN THE PUBLIC SECTOR – LOOKING FROM 

THE PERSPECTIVE OF GENERAL GOVERNMENT FINANCES 

Summary 

The Problem of value and its creation in the public sector is abstract enough phe-

nomenon that causes a different understanding and insight. In addition to the values typ-

ically economic, there is a social value. The public sector operates to repellant products 

specific values to the public. Usually they have an economic dimension, but often is the 

sum of the values (benefits) of the economic and social. A new approach to the problem 

of values arise from adopted a new law on public finances. In principle, the beginning 

of 2010, that is, the entry into force of this Act, the prescribed shy steps towards budget-

ing task force and a few other insights on the process of allocating public funds and 

questions of measurement values in this field. This development is the attempt to bring 

the elements and principles for creation and management of the public sector and, in 

particular in units of local self-government, as a new word in the functioning of the pub-

lic sector in Poland. 

Translated by Beata Filipiak and Marek Dylewski
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SŁAWOMIR FRANEK 

Uniwersytet Szczeciński 

DOŚWIADCZENIA WŁADZ STANOWYCH I SAMORZĄDOWYCH 

W USA W STOSOWANIU BUDŻETU DWULETNIEGO 

Wprowadzenie 

Wydłużenie okresu planowania budżetowego jest jednym z postulatów na-

uki finansów publicznych w zakresie poprawy przejrzystości i skuteczności 

działania władzy publicznej. Rozwiązanie to wspierać powinno proces rządze-

nia oparty na ramach strategicznych i priorytetyzacji zadań. W Polsce ma to od-

zwierciedlenie we wprowadzonym zapisami ustawy o finansach publicznych 

z 2009 roku obowiązku przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego 

Państwa oraz na poziomie jednostek samorządu terytorialnego Wieloletniej 

Prognozy Finansowej.  

Celem artykułu jest ukazanie rozwiązań w zakresie najprostszej formy 

wieloletniego planowania budżetowego, jaką jest budżet dwuletni (biennial 

budget), stosowanych przez władze stanowe i lokalne w USA. Zasadniczą uwa-

gę skupiono w nim na zaletach i wadach procesu budżetowania dwuletniego 

oraz ewolucji w podejściu do tej innowacji budżetowej.  

1. Istota dwuletniego planowania budżetowego – możliwe rozwiązania 

Budżetowanie dwuletnie jest najczęściej wykorzystywaną formą wielolet-

niego planowania budżetowego w praktyce amerykańskich władz lokalnych. 

Doświadczenia amerykańskie wskazują na trojaką implementację budżetu dwu-
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letniego: budżet roczny z planem finansowym na kolejny rok, kroczący budżet 

dwuletni oraz klasyczny budżet dwuletni.  

W pierwszym przypadku mowa jest o budżecie dwuletnim, który jest do-

kumentem prezentującym dochody i wydatki w horyzoncie dwóch lat, przy 

czym plan na drugi rok zawiera informacje o kategoriach dochodowych i wy-

datkowych na wysokim poziomie uogólnienia, co oznacza, że jest on traktowa-

ny jako wstępny plan wydatków na rok następny. Zgodnie z tą metodą tworze-

nia budżetu, formalnie przyjmowany w drodze uchwały jest budżet na najbliż-

szy rok, a plan finansowy na rok następny ma charakter indykatywny i jest 

uszczegółowiany dopiero podczas prac budżetowych w kolejnym roku.  

Dwuletni budżet kroczący odnosi się do dokumentu zawierającego szcze-

gółowy plan dochodów i wydatków na dwa kolejne lata, przy czym budżet na 

drugi rok jest formalnie zatwierdzany dopiero przed jego rozpoczęciem (co 

oznacza, że może zmienić się). 

Klasyczny budżet dwuletni odnosi się dokumentu składającego się z planu 

dochodów i wydatków na dwa kolejne lata, będącego przedmiotem prawnie 

wiążącej uchwały; taki sposób tworzenia budżetu oznacza, że jego uchwalanie 

następuje co dwa lata.  

W 1999 roku GFOA Research Center przeprowadził badania ankietowe 

nad budżetowaniem wieloletnim skierowane do tych samorządów, które takie 

praktyki wdrożyły. Obejmowały one swoim zakresem następujące zagadnienia1:  

a) deklarowane przez samorządy zalety i wady budżetowania wielolet-

niego, 

b) rodzaj budżetu wieloletniego realizowanego przez władze lokalne, 

c) określenie inicjatorów zmian w kierunku budżetu wieloletniego, 

d) motywy przejścia władz lokalnych na wieloletnie plany budżetowe. 

Po pierwsze okazało się, że badane samorządy każdy z trzech rodzajów 

budżetu dwuletniego stosują w zasadzie tak samo często (odsetek odpowiedzi 

za każdy z trzech wymienionych wcześniej rodzajów budżetu dwuletniego 

przekraczał 30%). Trudno więc stwierdzić, że któraś z form budżetowania dwu-

letniego dominuje nad pozostałymi. 

Po drugie inicjatorami zmian w kierunku wydłużenia okresu planowania 

budżetowego były osoby odpowiedzialne za kierowanie urzędami władz samo-

rządowych. W praktyce amerykańskiej oznacza to w szczególności dyrektora 

                                                             
1  B. Blom, S. Guajardo, Multi-year Budgeting: A Primer for Finance Officers, „Government 

Finance Review‖, Feb. 2000, s. 39–43. 
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generalnego (Chief Executive Officer – CEO) oraz dyrektora finansowego. 

Gdyby próbować odnieść usytuowanie ich zadań do struktury polskiej admini-

stracji samorządowej, to stanowiskom tym najbliżej jest do roli sekretarza JST 

oraz skarbnika. W sytuacji, w której w ponad 70% wskazań przywołanej ankie-

ty za wiodących w zakresie reformowania procesu budżetowego uznało osoby 

odpowiedzialne za proces zarządzania strukturami samorządowymi i proces za-

rządzania finansami, należy przyznać, że przemiany, jakich w zakresie plano-

wania budżetowego doświadczały amerykańskie samorządy, nie miały wymiaru 

politycznego, lecz stanowiły odpowiedź pracowników administracji na wzrasta-

jące potrzeby zwiększania przejrzystości i sprawności gospodarowania środka-

mi publicznymi ze strony społeczności lokalnej oraz ich przedstawicieli 

w organach władz samorządowych. 

2. Zalety wydłużenia horyzontu planowania budżetowego 

Dążąc do przejścia z rocznego planowania budżetowego na okres dwulet-

ni, można założyć, że powinno to sprzyjać: poprawie procesu planowania i usta-

lania priorytetów, efektywniejszemu zarządzaniu środkami finansowymi, ogra-

niczeniu czasu pracy na realizację procedury budżetowej
2
. Przegląd literatury 

z zakresu stosowania przez władze lokalne budżetów wieloletnich wskazuje na 

szereg przewag planów dwuletnich nad rocznymi budżetami. Wśród nich moż-

na wyróżnić następujące przewagi
3
: 

1. Poprawa zakresu i jakości planowania strategicznego. W sytuacji, 

w której prognoza dochodów i alokacja wydatków następuje raz na 

kilka lat, proces ten wymusza na władzach lokalnych wydłużenie ho-

ryzontu planowania. 

2. Koncentracja w procesie budżetowym na celach strategicznych. Wielo-

letnie planowanie budżetowe pozwala na odejście od szczegółowego 

prezentowania poszczególnych pozycji budżetowych na rzecz zwróce-

nia się ku celom strategicznym i priorytetom. 

3. Zmniejszenie znaczenia krótkoterminowych dotacji i okazjonalnych 

źródeł dochodów w procesie tworzenia budżetu. Wieloletniość plano-

                                                             
2  A. Jackson, Taking the Plunge: The Conversion to Multi-year Budgeting, „Government 

Finance Review‖, Aug. 2002, s. 24. 
3  P. Christiansen, When multi-year budgeting makes sense, „Government Finance Review‖, 

Oct. 2004, http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6642/is_5_20/ai_n29127625/. 
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wania budżetowego wymusza konieczność poszukiwania alternatyw-

nych trwałych źródeł dochodów. 

4. Zmniejszenie czasu poświęcanego na przygotowywanie budżetu. 

Wprawdzie stosowanie dwuletniego planowania budżetowego wymaga 

zwiększenia aktywności w roku, w którym budżet jest tworzony, ale za 

to w drugim roku jego obowiązywania czas ten poświęcany jest wy-

łącznie na ewentualne poprawki, co nie wymusza angażowania 

wszystkich komórek organizacyjnych, tak jak to ma miejsce w proce-

sie tworzenia budżetu. 

5. Wzmocnienie procesu wykonywania budżetu. Ze względu na mniejszy 

nakład pracy poświęcany procesowi planowania budżetowego możliwa 

jest większa intensyfikacja działań w kierunku monitorowania reali-

zowanych zadań i ich oceny z punktu widzenia skuteczności. Pozwala 

to na ukierunkowanie aktywności administracji na poszukiwania no-

wych rozwiązań służących do realizacji zakładanych celów. 

Warto zwrócić uwagę, że proces budżetowania wieloletniego znajduje 

w USA oparcie w dokumentach opracowanych przez Narodową Radę Doradczą 

ds. Budżetów Stanowych i Lokalnych (National Advisory Council on State and 

Local Budget – NACSLAB)
4
. Wydane przez to gremium rekomendacje w za-

kresie praktyki budżetowej wskazują na konieczność uwzględnienia w procesie 

budżetowym takich elementów, które korespondują z ideą planowania dwulet-

niego. Są to między innymi rekomendacje w zakresie: konieczności identyfika-

cji celów działalności stanowiących odpowiedź na potrzeby środowiska lokal-

nego; opracowania zasad ewaluacji realizowanych zadań publicznych (głównie 

z punktu widzenia ich skuteczności) z wykorzystaniem przeglądu wydatków; 

opracowania mechanizmów koordynacji przygotowania budżetu i jego weryfi-

kacji ze szczegółowym określeniem odpowiedzialności poszczególnych osób 

i komórek organizacyjnych; opracowania zasad dokonywania modyfikacji bu-

dżetu; przygotowania prognoz dochodów. Takie postrzeganie procesu budżeto-

wego umiejscawia wdrażanie wieloletniego planowania budżetowego w kom-

pleksowych działaniach podporządkowanych usprawnianiu zarządzania realiza-

cją zadań na rzecz społeczności lokalnej.  

Jeżeli chodzi o motywy wdrożenia dwuletniego planowania budżetowego, 

to 86% samorządów, badanych w ramach wspomnianej już ankiety GFOA Re-

                                                             
4  Recommended Budget Practices: A Framework For Improved State and Local Government 

Budgeting, National Advisory Council on State and Local Budget, GFOA, Chicago 1998. 
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search Center, stwierdziło, że służyć to miało zmotywowaniu poszczególnych 

komórek organizacyjnych samorządu do wydłużenia perspektywy czasowej 

w przewidywaniu skutków podejmowanych decyzji. Dodatkowo wskazywano, 

że budżet wieloletni pozwala na skuteczniejsze powiązanie długoterminowych 

priorytetów z poszczególnymi pozycjami budżetowymi. Znaczna część bada-

nych (83%) potwierdziła, że istotną przesłanką skłaniającą do rezygnacji z bu-

dżetowania rocznego jest zmniejszenie czasu poświęconego na prowadzenie 

prac związanych z przygotowywaniem budżetu. W szczególności dotyczy to 

samorządów stosujących klasyczne budżetowanie dwuletnie, zakładające stwo-

rzenie pełnego budżetu obowiązującego od razu na dwa lata. Ponadto w ponad 

40% odpowiedzi podkreślano, że budżet wieloletni lepiej ukazuje związki mię-

dzy budżetem operacyjnym a budżetem majątkowym, niż to ma miejsce w kla-

sycznym budżecie jednorocznym. W szczególności dotyczy to kwestii związa-

nych z obciążaniem dodatkowymi wydatkami bieżącymi budżetów kolejnych 

lat w związku z zakończeniem realizacji inwestycji finansowanych w budżecie 

majątkowym. 

Podkreślono także, że wdrożenie budżetu dwuletniego umożliwiło większą 

depolityzację procesu budżetowego. W szczególności zauważalne jest to w sy-

tuacji, w której rok wyborczy nie jest poświęcany na debatę budżetową. Pozwa-

la to radnym skupiać się na celach strategicznych i definiowaniu priorytetów, 

pozbawiając możliwości ingerowania w szczegółowe pozycje budżetowe.  

3. Ograniczenia stosowania budżetu wieloletniego 

Chociaż takie podejście do planowania budżetu ma swoje zalety, można 

wskazać na pewne ograniczenia, spośród których istotne wydają się
5
: 

1. Brak elastyczności. W zależności od rodzaju wieloletnich budżetów 

proces budżetowania może być mniej podatny na gwałtowne zmiany 

ekonomiczne, polityczne i programowe. 

2. Wzrost obciążenia pracą pracowników. Odnosi się to szczególnie do 

okresu przygotowywania budżetu, gdy pracownicy komórki budżeto-

wej muszą koordynować swoje działania z innymi działami w celu 

opracowania dokumentu budżetowego. Może to być także źródłem na-

pięć i konfliktów między pracownikami komórki budżetowej i pozo-

                                                             
5  B. Blom, S. Guajardo, op. cit., s. 39–43. 
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stałymi działami ze względu na konieczność zebrania w krótkim czasie 

danych budżetowych obejmujących okres dwukrotnie dłuższy niż 

standardowy. 

3. Ograniczenia techniczne, związane z koniecznością modyfikacji roz-

wiązań informatycznych, tak aby było one dostosowane do wymogów 

planowania i sprawozdawania w ujęciu dwuletnim. 

4. Niepewność. Kiedy lokalne warunki gospodarcze stają się niestabilne, 

tworzenie budżetu dwuletniego może być trudniejsze, a poziom nie-

pewności większy. Zmienność otoczenia wpływa istotnie na trudności 

w prognozowaniu dochodów, ograniczając możliwość trafnego pozio-

mu planowania wydatków, co może być źródłem sporów wynikają-

cych z konieczności szukania oszczędności w przypadku niewykona-

nia dochodów w ramach dwuletniego horyzontu. 

W celu unikania negatywnych skutków tych zjawisk tworzone są uregulo-

wania wzmacniające skuteczność planowania dwuletniego. Najczęściej wystę-

pują rozwiązania zakładające opracowanie cyklu budżetowania w taki sposób, 

aby rok wyborczy nie pokrywał się z rokiem prac nad budżetem. Ponadto moż-

liwe jest uwzględnianie w budżecie rezerw na pokrycie nieoczekiwanych wy-

datków oraz dokonywanie korekt planu dwuletniego w trakcie jego realizacji, 

w szczególności po dokonaniu międzyokresowego przeglądu wydatków. 

Wyniki ankiety GFOA Research Center wskazują, że spośród tak zdefi-

niowanych wad planowania dwuletniego amerykańskie samorządy największą 

uwagę zwracają na trudności w prognozowaniu dochodów. Dostrzegane jest to 

w 34% badanych jednostek, w szczególności w okresach wahań koniunktural-

nych, które powodują niestabilne wpływy z tytułu podatków. O zasadności tego 

mankamentu świadczyć mogą różnice w poziomie wielkości mediany błędu 

prognozy dochodów budżetowych w budżetach stanowych. W przypadku sta-

nów stosujących budżet roczny przeciętna mediana błędu prognozy dochodów 

podatkowych w okresie 1987–2009 wyniosła 1,47%, podczas gdy dla stanów, 

które wdrożyły budżetowanie dwuletnie, była wyższa i kształtowała się na po-

ziomie 2,16%
6
. Oczywiście nie oznacza to, że nie ma stanów stosujących dwu-

letni budżet, w których dokładność prognoz jest większa niż w przypadku sta-

nów z budżetem jednorocznym. Przykładem mogą być stany: Kentucky, India-

na oraz Wisconsin, dla których mediana błędu prognoz w badanym okresie 

                                                             
6  States’ Revenue Estimating: Cracks in the Crystal Ball, Pew Center on the States, Washing-

ton D.C. 2011, s. 41. 
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kształtowała się poniżej 1%. Z drugiej jednak strony okazuje się, że przeciętna 

liczba nadzwyczajnych posiedzeń legislatury stanowej, które zazwyczaj są zwo-

ływane w przypadku konieczności dokonania zmian w budżecie, w przypadku 

stanów mających dwuletni budżet jest mniejsza niż średnia liczba posiedzeń 

nadzwyczajnych liczona dla wszystkich stanów ogółem
7
, co może być oznaką 

bardziej kompleksowego dostosowywania budżetu do zmian warunków otocze-

nia w trakcie jego realizacji. 

W 10% ankietowanych samorządów wskazano ponadto, że konieczność 

wypracowania procedur planowania wieloletniego w pierwszym okresie prac 

nad jego wdrażaniem w rzeczywistości wiązała się z większym obciążeniem 

pracą. 

4. Przegląd rozwiązań w zakresie budżetowania dwuletniego w USA 

na przykładzie wybranych stanów i samorządów lokalnych 

Więcej niż połowa stanów opracowuje budżet na bazie jednego roku. Bu-

dżet dwuletni jest stosowany w 21 stanach, a 2 stany stosują kombinację budże-

tu jednorocznego i dwuletniego. W 12 z 21 stanów budżet jest tworzony na dwa 

lata, ale tylko pierwszy rok jest przedmiotem uchwalania legislatury
8
. Oznacza 

to, że w kolejnym roku budżet sporządzony rok wcześniej dotyczący wydatków 

drugiego roku jest przedmiotem dodatkowej debaty, której efektem jest zazwy-

czaj rewizja wcześniej przygotowywanego planu. Warto przy tym zwrócić 

uwagę, że począwszy od lat czterdziestych XX wieku, liczba stanów wykorzy-

stujących budżet dwuletni spadła o połowę, a w ostatnich dwudziestu pięciu la-

tach jedynie 3 stany zdecydowały się na przejście z budżetu rocznego na dwu-

letni (Hawaje, Connecticut, Nebraska)
9
.  

Było co najmniej kilka przyczyn ukształtowania się tego trendu. Po pierw-

sze dostrzega się postępującą profesjonalizację członków legislatury stanowej 

i zatrudnionego w niej personelu, co przyczyniło się do chęci większej ingeren-

cji w decyzje finansowe gubernatorów. Po drugie wzrost dotacji z rządu fede-

ralnego stanowił zachętę do corocznego rewidowania zamierzeń w zakresie 

alokacji środków budżetowych. Trzecią przyczyną była chęć ograniczenia wła-

                                                             
7  R.K. Snell, State Experiences with Annual and Biennial Budgeting, National Conference of 

State Legislatures 2010, s. 7. 
8  Budget Processes in the States, National Association of State Budget Officers 2008, s. 1. 
9  R.K. Snell, op.cit., s. 9. 
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dzy gubernatora, zwłaszcza gdy nie wywodził się on z ugrupowania tworzącego 

większość w legislaturze. Po czwarte przejście na budżet roczny było spowo-

dowane zwiększającą się wrażliwością dochodów stanowych na poziom ko-

niunktury gospodarczej, zwłaszcza wobec faktu, że głównym źródłem docho-

dów podatkowych są podatki dochodowe
10

. 

Ustawodawstwo każdego stanu określa przebieg procesu budżetowego dla 

samorządów lokalnych działających na terenie stanu, czyli zasadniczo dla ob-

szarów miejskich (municipalities) oraz hrabstw (counties). Przykładowo w sta-

nie Washington prawodawstwo daje możliwość podjęcia decyzji o budżetowa-

niu dwuletnim na pół roku przez rozpoczęciem roku budżetowego, przy czym 

zastosowano zasadę, że pierwszym rokiem budżetu dwuletniego musi być rok 

nieparzysty. Zasada nieparzystości nie ma zastosowania do budżetów hrabstw, 

co oznacza, że mogą one rozpocząć budżetowanie dwuletnie w dowolnym ro-

ku
11

. Na ogólną liczbę ponad 200 miast w stanie Washington w 26 stosowane 

jest budżetowanie dwuletnie. Budżet dwuletni występuje też w czterech hrab-

stwach. Warto przy tym podkreślić, że liczba ta w ostatnich dziesięciu latach 

wzrosła z 20 w przypadku miast i 3 w przypadku hrabstw
12

. Przykład tego stanu 

pokazuje, że istnieją samorządy skłonne przyjmować budżet dwuletni w najbar-

dziej restrykcyjnej formie, to znaczy takiej, w której zapisane w nim kwoty są 

sumą przypisaną łącznie na dwa lata, bez rozbicia na dwa okresy roczne. Taka 

sytuacja występuję choćby w mieście Tacoma
13

. 

Przykładowy przebieg procedury budżetowej dla jednego z samorządów 

w stanie Washington ukazano w tabeli 1. 

                                                             
10  Biennial Budgeting, „Staff Working Paper‖, The Congress of the United States, Congres-

sional Budget Office, Nov. 1987, s. 22. 
11  Budget Suggestions for 2011, MRSC, Seattle, „Information Bulletin‖ 2010, No. 536, s. 3–4. 
12  M. Bailey, Biennial Budgets in Washington’s Cities and Counties, w: Budget Suggestions 

for 2004, MRSC, Seattle, „Information Bulletin‖ 2003, No. 536, s. 39–40; http://www.mrsc.org/ 

Subjects/Finance/budgets/biennial.aspx. 
13  http://cms.cityoftacoma.org/Finance/Budget/11_12_FinalBB.pdf. 
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Tabela 1 

Kalendarz prac nad budżetem na lata 2011–2012 miasta Tukwila w stanie Washington  

Luty–lipiec 2010 

 

 

Aktualizacja wizji miasta przez burmistrza i radę. 

Dyskusja nad priorytetami. 
Przygotowanie instrukcji budżetowej. 
Przygotowanie wstępnych budżetów przez jednostki organizacyjne  
z uwzględnieniem priorytetów 

Lipiec–wrzesień 
2010 

Przygotowanie prognozy dochodów przez wydział finansowy. 
Dostosowanie budżetów jednostek organizacyjnych do rekomendacji bur-
mistrza. 

Przegląd propozycji jednostek organizacyjnych przez komisje rady. 
Ostateczna wersja prognozy dochodów 

Październik –
grudzień 2010 

Wysłuchania publiczne propozycji budżetowych. 
Skierowanie projektu budżetu do rady. 
Uchwalenie budżetu 

Czerwiec–wrzesień 
2011 

Przegląd budżetu i propozycje modyfikacji przez jednostki organizacyjne. 
Uwzględnienie rekomendacji burmistrza w zakresie modyfikacji budżetu 

Październik–
grudzień 2011 

Przegląd propozycji modyfikacji budżetu przez komisje rady. 
Wysłuchania publiczne propozycji budżetowych. 
Przekazanie propozycji modyfikacji budżetu do rady. 
Uchwalenie międzyokresowej modyfikacji budżetu (mid-biennial budget) 

Marzec 2012 Aktualizacja wizji miasta przez burmistrza i radę 

Lipiec 2012 Uchwalenie śródrocznych poprawek do budżetu (w razie konieczności) 

Grudzień 2012 Uchwalenie końcowych poprawek do budżetu (w razie konieczności) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 2011–2012 Biennial Budget, City of Tukwi-

la, Washington 2010, s. 19–21. 

W stanie Alabama natomiast ustawodawstwo zakłada przyjmowanie rocz-

nego budżetu i dokonywanie jego corocznego audytu. Przykład miasta Auburn 

w tym stanie pokazuje, że nie oznacza to braku możliwości budżetowania dwu-

letniego. Brak bowiem zakazu przyjmowania dwóch budżetów na dwa kolejne 

lata w jednym czasie, i z tego w tym mieście skorzystano. Uznano, że budżet 

dwuletni w klasycznej formie przynosi najwięcej korzyści. Wynikało to 

z przekonania, że stosowanie budżetu kroczącego nie pozwala wygenerować 

oszczędności na skróceniu czasu poświęconego na realizację procedury budże-

towej, a budżet dwuletni w formie planu finansowego na drugi rok w ograni-

czonym stopniu pozwala na implementację reguł planowania długoterminowe-

go w wymiarze strategicznym
14

. 

                                                             
14  A. Jackson, op.cit., s. 24. 
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Podsumowanie 

Stosowanie budżetu wieloletniego w praktyce amerykańskich władz sta-

nowych i lokalnych traktowane jest, mimo kilkudziesięcioletnich doświadczeń 

tym zakresie, jako eksperyment mający służyć wzmocnieniu procesu zarządza-

nia środkami publicznymi, głównie z punktu widzenia większej skuteczności 

ich wydatkowania. Porównanie rozwiązań stanowych i lokalnych wskazuje 

z jednej strony na wiele podobieństw, z drugiej zaś okazuje się, że budżet dwu-

letni może przyjmować wiele różnych form. Tocząca się w USA dyskusja nad 

przewagą budżetowania wieloletniego nad rocznym planowaniem budżetowym 

wydaje się jednak nierozstrzygnięta. Argumentem, który może przeważyć, są 

powtarzające się propozycje zastosowania budżetu dwuletniego na poziomie 

rządu federalnego
15

. 
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EXPERIENCES OF STATE AND LOCAL GOVERNMENT AUTHORITIES 

IN THE UNITED STATES WITH BIENNIAL BUDGETING 

Summary 

This article aims to show solutions of biennial budgeting used by state and local 

government in the United States. The principal interest is focused on advantages and 

disadvantages of biennial budgeting process and the evolution of this innovation. The 

ongoing U.S. debate over implementing of biennial budgeting, however, seems to be 

unresolved. The argument, which may outweigh are proposals for the use biennial 

budgeting by federal government. 
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BUDŻET EFEKTÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (BEST) – 

KONCEPCJA I UWARUNKOWANIA 

Wprowadzenie 

Realizacja misji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) 

wymaga ciągłego doskonalenia metod zarządzania wykorzystywanych w tych 

podmiotach. Dotyczy to w szczególności doskonalenia obszaru zarządzania fi-

nansami, które powinno być ukierunkowane na stałe podwyższanie efektywno-

ści gospodarowania środkami publicznymi. Wyrazem tego jest rozpowszech-

nianie na szczeblu samorządowym nowoczesnych metod budżetowania utożsa-

mianych z budżetem zadaniowym.  

Celem artykułu jest ukazanie specyfiki autorskiej koncepcji wdrażania bu-

dżetu zadaniowego na szczeblu samorządowym zwanej budżetem efektów sa-

morządu terytorialnego.  

1. Budżet zadaniowy w praktyce polskiego samorządu 

Budżet zadaniowy funkcjonuje w praktyce samorządowej od ponad 15 lat. 

W ostatnich latach doczekał się także implementacji i regulacji prawnych na 

poziomie podsektora rządowego.  

Warto podkreślić, że zapisy ustawowe odnoszące się do budżetowania za-

daniowego dotyczą wyłącznie podsektora rządowego. Jednostki samorządu te-
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rytorialnego w zakresie norm prawnych nie podlegają obowiązkowi przygoto-

wania planów zadaniowych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 

stwierdziła, że: „przepisy obowiązującego prawa nie przewidują, aby poza bu-

dżetem rocznym organ stanowiący j.s.t. mógł uchwalać równolegle funkcjonu-

jący budżet zadaniowy‖
1
. Budżet zadaniowy tam, gdzie go przewidziano, po-

wstaje równolegle do projektu uchwały budżetowej i częstokroć należy do do-

kumentacji towarzyszącej projektowi uchwały budżetowej – jako informacja 

i zarazem uzasadnienie do przyjętych kalkulacji wydatków budżetu JST. Można 

go więc traktować jako dodatkowe, bardziej szczegółowe niż budżet tradycyjny, 

narzędzie planowania wydatków ponoszonych na zadania urzędu i innych jed-

nostek budżetowych (szkół, jednostek pomocy społecznej, innych jednostek 

budżetowych). 

W przypadku podmiotów podsektora rządowego regulacje takie wynikają 

z ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, a zręby istniały już od końca ro-

ku 2006. W przypadku samorządowego budżetu zadaniowego, obecnie poza re-

gulacjami związanymi z kontrolą zarządczą, w ustawach nie istnieją zapisy ob-

ligujące do tworzenia budżetów zadaniowych. Wprowadzenie tego typu regula-

cji leży w gestii jednostki samorządu terytorialnego – może być to zarówno 

uchwała, jak i zarządzenie. Warto podkreślić jednak, że zasady budżetu zada-

niowego funkcjonują w zakresie m.in. projektów dofinansowanych ze środków 

budżetu UE, gdzie do czynienia mamy zarówno z celami, jak i miernikami i ich 

wartościami docelowymi. Podobna jest opinia Ministerstwa Finansów dotyczą-

ca stosowania w JST budżetu zadaniowego: „Ze względu na fakt, że ustawowe 

rozstrzygnięcia dotyczące metodologii budżetu zadaniowego w jednostkach 

samorządu terytorialnego (dalej:  j.s.t.) powinny być spójne z tworzonym obec-

nie systemem budżetowania zadaniowego, na tym etapie nie został ustalony 

termin ustawowego wprowadzenia budżetu zadaniowego w j.s.t. Jednakże nale-

ży podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym nie ma żadnych ograniczeń co do 

posługiwania się przez j.s.t. budżetem zadaniowym jako dodatkowym, nieobo-

wiązkowym narzędziem pomocniczym usprawniającym zarządzanie finansami 

samorządowymi‖
2
.  

                                                             
1  Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej Krakowie z 26.10.2006 r., KI – 4001-1/573/06. 
2  Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej na interpelację 

poseł Bożeny Szydłowskiej w sprawie wdrażania i funkcjonowania w samorządach budżetów za-
daniowych (7345), 18–20.02.2009, http://sejmometr.pl/interpelacja/xrgjN/1.  
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Biorąc pod uwagę trwający od kliku lat proces wdrażania budżetu zada-

niowego na szczeblu rządowym, prawdopodobne jest wprowadzenie obowiązku 

sporządzania budżetu zadaniowego przez samorząd dla zadań zleconych.  

Pomimo braku obligatoryjności stosowania budżetu zadaniowego jest on 

wykorzystywany coraz częściej. Badania z roku 2009
3
 wskazują, że już ponad 

20 proc. jednostek samorządu terytorialnego posługuje się tym narzędziem, 

co oznacza niespełna 600 jednostek, w stosunku do wcześniejszych szacunków 

wskazujących, że jest ich kilkadziesiąt. Oczywiście należy wziąć pod uwagę 

fakt, że w związku z brakiem jednolitej definicji budżetu zadaniowego dla sa-

morządu terytorialnego różnie może być rozumiane jego wdrażanie. Dane prze-

stawione w tabeli 1 wskazują, że największą spośród grup samorządów wyko-

rzystujących budżet zadaniowy jest grupa miast na prawach powiatu. Najmniej-

szy odsetek to powiaty i województwa, co należy tłumaczyć charakterem zadań 

realizowanych przez te podmioty
4
.  

Tabela 1 

Wdrażanie budżetu zadaniowego w JST (%) 

JST wdrażające budżet zadaniowy 

Gminy wiejskie  20,6 

Gminy miejskie  21,1 

Gminy wiejsko-miejskie  22,3 

Miasta na prawach powiatów  37,5 

Powiaty  17,4 

Województwa  18,2 

JST ogółem  21,0 

Źródło: B. Urbaniak, P. Bohdziewicz, Raport końcowy, op. cit., s. 21. 

                                                             
3  B. Urbaniak, P. Bohdziewicz, Raport końcowy opracowany na zlecenie Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu pt. „Zdiagnozowanie potencjału administracji 
samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz 
przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej”, Kutno 2009, 
s. 21. 

4  Por. S. Franek, M. Będzieszak, T. Lubińska, Wdrażanie budżetu zadaniowego w jednost-
kach samorządu terytorialnego, „Finanse‖ – czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN 2010, 
nr 2 (3); M. Będzieszak, Problemy implementacji budżetu zadaniowego w powiatach, w: Nowe 

zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2011. 
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Przyjęte w polskiej terminologii pojęcie „budżet zadaniowy‖ bywa często 

rozumiane zbyt dosłownie. Widoczne jest to także w praktyce polskich samo-

rządów. Traktuje się bowiem to narzędzie jako uzupełnienie tradycyjnego ukła-

du budżetowego opartego na klasyfikacji budżetowej, w którym wydatki ujmo-

wane są w ramach zadań. Prowadzi to do stworzenia nowej klasyfikacji budże-

towej opartej na zadaniach. W ten sposób możliwe jest określenie kosztu reali-

zacji danego zadania. Tak postrzegany budżet zadaniowy jest narzędziem sto-

sowanym do kalkulacji kosztów (pozwala na określenie kosztu jednostkowego). 

Można go więc traktować jak narzędzie rachunku kosztów. Budżet zadaniowy 

w takiej formie odpowiada zapotrzebowaniu służb finansowo-księgowych 

(a w szczególności skarbnikowi JST). Precyzyjne określenie kosztów zadania 

jest podstawą poszukiwania tych składników zadania, które mogą generować 

oszczędności budżetowe. Chęć ograniczania wydatków budżetowych nie po-

winna być jedyną przesłanką wdrażania budżetu zadaniowego. W pełnej postaci 

występuje on dopiero wówczas, gdy wydatki ukazane w układzie zadań zostaną 

uzupełnione o część sprawnościową. Wymaga to przypisania do poszczegól-

nych zadań celów, jakim ich realizacja powinna przyświecać. W takiej postaci 

budżet zadaniowy wiąże określony wydatek z konkretnym zamiarem władzy 

publicznej. Dla określenia, na ile ten zamiar udaje się zrealizować, konieczne 

jest przypisanie poszczególnym zadaniom mierników pozwalających na ocenę 

stopnia osiągnięcia zakładanych celów. Sekwencja zadanie–cel–miernik dostar-

cza więc kompleksowej informacji o zrealizowanych wydatkach. Pozwala na 

pozyskanie informacji nie tylko o wymiarze wydatkowym, odpowiadającym na 

pytanie, ile kosztuje zadanie (i dlaczego tak drogo/tanio?), ale także o skutecz-

ności finansowania tego zadania, odpowiadając na pytanie, czy udało się, pono-

sząc określony wydatek, osiągnąć zakładany cel. Ten drugi wymiar odpowiada 

zapotrzebowaniu decydentów (radnych) oraz obywateli. 

Doświadczenia autorów w pracach nad wdrażaniem budżetu zadaniowego 

w samorządach pozwoliły na opracowanie własnej metodyki tworzenia budżetu 

zadaniowego zwanej budżetem efektów samorządu terytorialnego (BEST). Ro-

zumieć go należy jako budżet, w którym do zarządzania wykorzystywana jest 

informacja o efektach uzyskiwanych z nakładów przypisanych zadaniom.  
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2. Struktura zadaniowa jako punkt wyjścia do budżetowania 

Kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości wykorzystania budże-

tu zadaniowego do celów zarządczych jest definiowanie kolejnych jego szcze-

bli. Układ zadań na potrzeby budżetu zadaniowego powinien mieć uporządko-

wany układ tworzący strukturę kaskadową. Tylko wtedy spełniać on będzie za-

sadę przejrzystości wskazywaną jako jedną z podstawowych przewag budżetu 

zadaniowego w stosunku do budżetu tradycyjnego. Oznacza to, że w jego ra-

mach powinno się wyodrębnić wszystkie istotne obszary aktywności samorzą-

du. Praktyka funkcjonowania samorządów wskazuje, że można ich wyróżnić 

około dziesięciu. Ten poziom struktury budżetu zadaniowego obejmuje takie 

obszary, jak na przykład: edukacja, sport i kultura fizyczna, gospodarka komu-

nalna, transport i komunikacja. Wprawdzie nazwy tych pozycji odpowiadają 

często nazwom działów klasyfikacji budżetowej, to jednak ich zakres meryto-

ryczny nie pokrywa się z zakresem działów klasyfikacji budżetowej w związku 

z kompleksowym traktowaniem wydatków w ramach budżetu zadaniowego.  

Z punktu widzenia praktyki budżetu zadaniowego kluczową kwestią jest 

określenie pozycji tworzących drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej. Założyć 

bowiem należy, że wokół tego obszaru tworzyć się będzie zasadniczo odpowie-

dzialność poszczególnych komórek organizacyjnych lub jednostek zależnych za 

wykonanie budżetu w układzie zadaniowym. Na etapie definiowania tego po-

ziomu klasyfikacji zadaniowej istotną kwestią jest wyodrębnienie w ramach po-

szczególnych sfer funkcjonowania samorządów zadań o charakterze koordynu-

jąco-obsługowym. Uznać należy, że ten szczebel klasyfikacji zadaniowej powi-

nien obejmować pozycje, które zazwyczaj mają charakter stały, co oznacza, że 

stworzenie struktury zadaniowej na tym poziomie w jednym roku pozwalać bę-

dzie na jej przenoszenie na lata następne, chyba że w ramach poszczególnych 

sfer pojawią się nowe zadania lub znikną dotychczasowe. Ten szczebel klasyfi-

kacji zadaniowej pozwala na wykorzystywanie budżetu nie tylko do pozyski-

wania informacji o tym, jakie kwoty przeznaczane są na poszczególne zadania, 

ale też jakie rezultaty przynosi realizacja tych zadań. Wokół odpowiednich po-

zycji układu zadaniowego na tym szczeblu konieczne jest stworzenie ośrodków 

odpowiedzialności, które monitorowałyby zarówno zaangażowanie dostępnych 

zasobów w ramach realizacji zadań (we współpracy ze skarbnikiem), jak też po-

stęp w realizacji celów określonych na potrzeby budżetu zadaniowego,  

z wykorzystaniem opracowanych mierników skuteczności i efektywności.  
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Szczególne miejsce w strukturze budżetu zadaniowego ma działalność 

urzędu niezwiązana z wyszczególnionymi podzadaniami merytorycznymi. 

Praktyka wskazuje, że można ten obszar określić mianem „zarządzania struktu-

rami samorządowymi‖.  

Tabela 2 

Struktura zadania „zarządzanie strukturami samorządowymi‖ 

10 Zarządzanie strukturami samorządowymi 

10.1. Zarządzanie gminą 

10.2. Funkcjonowanie i obsługa rady gminy 

10.3. Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych 

10.4. Promocja i rozrywka 

10.5. Obsługa techniczna  

10.6. Obsługa klienta 

10.7. Obsługa administracyjno-prawna 

10.8. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych 

10.9. Informatyzacja 

Źródło: opracowanie własne.  

Trzecim poziomem klasyfikacji zadaniowej są działania. Tworzone są one 

w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych, a ich szczegółowość jest 

pochodną chęci w zakresie pozyskania informacji sprawnościowej. Należy 

przyjąć, że informacje płynące z układu działań mają służyć celom zarządzania 

jednostką, stąd też ich struktura powinna odpowiadać zapotrzebowaniu decy-

dentów. Na tym poziomie klasyfikacji zadaniowej wykorzystuje się zazwyczaj 

mierniki o charakterze produktów (np. liczba zorganizowanych szkoleń, liczba 

wydanych posiłków, powierzchnia wybudowanych chodników), które są przy-

datne do oceny efektywności poszczególnych działań. Na tym poziomie klasy-

fikacji zadaniowej istotną kwestią jest doprecyzowanie działania w taki sposób, 

aby możliwe było jednoznaczne zakwalifikowanie do niego określonego wy-

datku. Oznacza to, że działaniami nie mogą być poszczególne czynności reali-

zowane przez pracowników (np. pisanie odpowiedzi na skargi, łączenie rozmów 

telefonicznych, naliczanie wynagrodzeń), ponieważ trudno do nich przypisać 

jednorodną kwotę wydatku budżetowego. Należy dążyć do tego, aby w przy-

padku zadań ciągle realizowanych w JST struktura działań pozostawała nie-

zmienna w poszczególnych latach. Naturalne pojawianie się nowych przedsię-
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wzięć finansowanych z budżetu gminy (w tym: inwestycji, imprez sportowych, 

inicjatyw kulturalnych, programów profilaktycznych) determinuje coroczną 

zmianę układu działań. 

3. Część sprawnościowa w metodyce BEST 

Jak wskazywano powyżej kluczowym elementem budżetu zadaniowego 

jest część sprawnościowa zawierająca cele i mierniki służące do pomiaru efek-

tów uzyskiwanych z nakładów publicznych. Planowane do osiągnięcia efekty 

wyrażane są w formie mierników ilościowych lub jakościowych określających 

stopień realizacji zakładanych celów. Pomiar efektów może dotyczyć przede 

wszystkim skuteczności, a także efektywności. Skuteczność to kategoria, która 

służy do pomiaru zgodności uzyskanego efektu (wyniku działania) z zamierzo-

nym celem, natomiast efektywność służy do pomiaru kosztów wytworzonych 

dóbr i usług o określonych cechach.  

Obie kategorie – skuteczność i efektywność – mogą być ujmowane z wy-

korzystaniem dwóch typów mierników produktu i mierników rezultatu. Przy-

kłady ich zastosowania w budżecie efektów samorządu terytorialnego ukazano 

w tabeli 3.  

Tabela 3 

Przykłady mierników według metodyki BEST 

Nazwa podzadania Nazwa miernika Typ miernika 

Usługi opiekuńcze Koszt 1 godz. usługi Pomiar efektywności  
Mierniki efektywności pro-

duktów  

 Liczba osób objętych pomocą w for-
mie usług opiekuńczych do liczby 
osób w wieku poprodukcyjnym 

Pomiar celu (skuteczność) 
Miernik produktu 

Straż pożarna Średni czas dojazdu na miejsce zda-
rzenia zagrażającego życiu lub zdro-

wiu  

Pomiar celu (skuteczność) 
Miernik rezultatu 

 Liczba strażaków PSP na 1000 miesz-
kańców powiatu  

Pomiar celu (skuteczność) 
Miernik produktu 

 Liczba skontrolowanych budynków  Pomiar celu (skuteczność) 
Miernik produktu  

Administracja architekto-
niczno-budowlana 

Odsetek decyzji wydanych z przekro-
czeniem ustawowego terminu 65 dni 

Pomiar celu (skuteczność) 
Miernik produktu 
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Nazwa podzadania Nazwa miernika Typ miernika 

 Odsetek decyzji uchylonych lub 
zwróconych do ponownego rozpa-
trzenia (liczba wniosków/ liczba od-
wołań) 

Pomiar celu (skuteczność) 
Miernik rezultatu 

Utrzymanie infrastruktu-
ry drogowej 

Powierzchnia dróg objętych odśnie-
żaniem 

Pomiar celu (skuteczność) 
Miernik produktu 

 Odsetek powierzchni dróg objęty re-
montami cząstkowymi 

Pomiar celu (skuteczność) 
Miernik produktu 

 Liczba znaków drogowych wymie-
nionych i zregenerowanych 

Pomiar celu (skuteczność) 
Miernik produktu 

Źródło:  opracowanie własne. 

Należy podkreślić, że planowanie zakładanej na dany rok budżetowy war-

tości miernika ma miejsce nie tylko w momencie opracowywania projektu 

uchwały budżetowej. Konieczna jest bowiem każdorazowa weryfikacja plano-

wanej wartości miernika w sytuacji zmian budżetowych w trakcie trwania roku. 

Konstrukcja odpowiedniego zestawu mierników pozwala na ocenę sku-

teczności i efektywność zadań jednostek samorządu terytorialnego. Na bazie 

doświadczeń we wdrażaniu budżetu zadaniowego w gminach i powiatach wo-

jewództwa zachodniopomorskiego można w tym zakresie sformułować kilka 

wniosków: 

a) konieczna jest koordynacja prac nad tworzeniem bazy mierników na 

potrzeby budżetu zadaniowego prowadzona przez sekretarza w poro-

zumieniu ze skarbnikiem; 

b) rola skarbnika powinna koncentrować się na określeniu tych obszarów 

działalności JST, dla których przydatne jest stosowanie mierników 

efektywności; 

c) kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek or-

ganizacyjnych powinni dążyć do powiązania definiowanych mierni-

ków z zakładanymi do osiągnięcia celami, co oznacza koncentrację 

wśród nich na miernikach skuteczności; 

d) rolą kadry kierowniczej jest uświadomienie znaczenia mierników 

w ocenie realizowanych zadań publicznych wśród wszystkich pracow-

ników samorządowych (motywacyjna funkcja mierników); 

e) aktywność poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek nie 

powinna skupiać się wyłącznie na planowaniu docelowej wartości 
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mierników, ale także na monitorowaniu ich wartości w trakcie roku 

budżetowego; 

f) dobór stosowanych mierników oraz ocena osiąganych przez nie warto-

ści powinna być przedmiotem wnikliwej analizy komórek audytu we-

wnętrznego; 

g) proces kontroli zarządczej powinien wykorzystywać informację 

o miernikach stosowanych na potrzeby budżetu zadaniowego; 

h) informacje o wartości mierników mogą być przydatne w formułowaniu 

części opisowej półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania bu-

dżetu jednostek samorządu terytorialnego, tworzonych w oparciu o ist-

niejące wymogi ustawowe; 

i) w początkowym okresie prac nad wdrażaniem budżetu zadaniowego 

wartości mierników powinny być przedmiotem analiz wewnątrz jed-

nostki samorządu terytorialnego; upublicznianie ich wartości jest 

wskazane dopiero w sytuacji pełnego ich wykorzystania do procesu 

budżetowania. 
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Tabela 4 

Wartości mierników dla wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego  
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Źródło: S. Franek, M. Będzieszak, T. Lubińska, Budżet zadaniowy w powiatach i gmi-

nach – metodyka BEST i aspekty wdrożeniowe, w: Kierunki modernizacji za-

rządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, 

Warszawa 2011, s. 192. 
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Z punktu widzenia celów stawianych procesowi doboru mierników na po-

trzeby budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego podkre-

ślenia wymaga możliwość zastosowania mierników do benchmarkingu. W ten 

sposób powszechność stosowania budżetu zadaniowego wśród jednostek samo-

rządu terytorialnego może stać się czynnikiem pozwalającym na porównanie 

między JST realizowanych zadań nie tylko z punktu widzenia skali ich finan-

sowania, ale także skuteczności ich wykonywania. Daje także podstawę do po-

dejmowania prac nad stworzeniem standardu poszczególnych usług publicz-

nych realizowanych na poziomie samorządu lokalnego. 

Ocena funkcjonowania bibliotek w badanych gminach (tabela 4) wskazuje, 

że posługiwanie się tylko miernikami efektywności nie dostarcza pełnej infor-

macji o skali realizowanych zadań, tym bardziej że informacje z nich płynące 

mogą być różnie interpretowane. Wystarczy porównać wydatki na jednego czy-

telnika w gminie 4 z gminą 5 na tle wydatków na jedno wypożyczenie w tych 

gminach. Utrzymanie jednego czytelnika w gminie 5 jest wprawdzie o 40 zł 

rocznie większe w gminie 5, ale jednocześnie okazuje się, że obsługa jednego 

wypożyczenia w gminie 5 (liczona wydatkami biblioteki na jedno wypożycze-

nie) jest prawie dwukrotnie niższa niż w gminie 4. Można to uzasadnić dwoma 

przyczynami. Po pierwsze w gminie 5 liczba wypożyczeń na jednego czytelnika 

jest ponad dwukrotnie większa niż w gminie 4. Po drugie większe zaintereso-

wanie czytelników biblioteką w gminie 5 można powiązać z aktywnością w za-

kupie nowych pozycji książkowych. Uzupełnieniem tej analizy powinno być 

porównanie wartości miernika ukazującego, jaki odsetek mieszkańców gminy 

stanowią czytelnicy biblioteki. W przypadku gmin 2 i 3 czytelnicy biblioteki 

stanowią ponad 20 proc. populacji gminy, podczas gdy w gminie 4 jest to nieco 

ponad 10 proc. Już ta pobieżna analiza pozwala na wyciągnięcie wniosków 

wskazujących, że o ile naturalną tendencją są wyższe wydatki związane 

z utrzymaniem bibliotek w gminach wiejskich w przeliczeniu na jednego czy-

telnika na tle gmin miejsko-wiejskich, to podstawą do oceny działalności biblio-

tecznej gminy powinna być aktywność biblioteki w poszerzaniu kręgu czytelni-

ków. 

Podsumowanie 

Budżet zadaniowy jako nowoczesna metoda zarządzania finansami jest co-

raz częściej wykorzystywany w praktyce samorządowej. Brak uregulowań 
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prawnych dotyczących budżetu zadaniowego w sektorze samorządowym po-

zwala na dużą dowolność w konstrukcji tego narzędzia, jak i w jego stosowaniu. 

Zamiarem autorów stało się stworzenie spójnej, uniwersalnej koncepcji budżetu 

efektów samorządu terytorialnego, która może mieć zastosowanie dla wszyst-

kich szczebli samorządu.  

Proces tworzenia struktury zadaniowej zgodny z metodyką BEST pozwala 

jednocześnie ukazać specyfikę konkretnych jednostek samorządu terytorialnego 

zarówno w wymiarze struktury zadaniowej, jak i części sprawnościowej. Warto 

podkreślić, że koncepcja BEST zakłada wykorzystanie informacji o efektach 

uzyskiwanych z nakładów publicznych, tj. wykorzystanie mierników skutecz-

ności i efektywności.  
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PERFORMANCE BUDGETING IN LOCAL GOVERNMENT – 

CONCEPTS AND CONDITIONS 

Summary 

Performance budgeting as a modern method of financial management is being in-

creasingly used in local practice. Lack of regulation in this area allows for great free-

dom in the design of this tool, as well as in its application. The intention of the authors 
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was to create a coherent, universal concept of the performance budgeting for local gov-

ernment, which may be applicable for all levels of local and regional government. 

The process of creating a tasks structure consistent with the methodology allows 

to show specific characteristics of local government units, both in the structure of the 

tasks, as well as parts of efficiency. It is worth noting that the concept of performance 

budgeting for local government assumes the use of information obtained about the ef-

fects of public spending, ie the use of measures of effectiveness and efficiency. 

Translated by Marcin Będzieszak 
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ZNACZENIE WIELOLETNIEGO PLANOWANIA W ASPEKCIE 

KREOWANIA ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO NA PRZESTRZENI LAT 

Wprowadzenie 

Rozwój rozumiany jest jako długofalowy proces przemian dokonujących 

się w danej jednostce, który obejmuje zmiany ilościowe, jak również towarzy-

szące im zmiany o charakterze jakościowym. Każda jednostka oraz każdy pod-

miot i to zarówno należące do sektora komercyjnego, jak i publicznego muszą 

nieustannie tak kierować swoją działalnością i planować ją, aby móc perma-

nentnie rozwijać się i być konkurencją dla innych. Konkurencyjność sensu 

stricto nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, aczkolwiek nie zwalnia 

to ich decydentów od prowadzenia działań stymulujących i kreujących długo-

okresowy rozwój jednostek, którymi kierują. 

W artykule przedstawione zostały historyczne oraz współczesne sposoby 

i metody planowania wieloletniego, w aspekcie kreowania rozwoju jednostek 

samorządu terytorialnego w Polsce, w podziale na poszczególne etapy i okresy 

jego funkcjonowania. Szczegółowo opisane zostały dwa instrumenty, które wy-

korzystywane są obecnie w funkcjonowaniu samorządu, to wieloletnia progno-

za finansowa oraz budżet zadaniowy. Artykuł zakończony został wnioskami 
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wskazującymi główne zalety towarzyszące stosowaniu wymienionych powyżej 

instrumentów. 

1. Podejście samorządów do planowania wieloletniego w poszcze-

gólnych okresach jego funkcjonowania  

Polskie samorządy terytorialne po 1990 roku podejmowały różne inicjaty-

wy związane z profesjonalizacją zarządzania jednostkami samorządu terytorial-

nego (JST), która przyczyniłaby się do ich wewnętrznego rozwoju. Jednym 

z pierwszych działań było wprowadzanie elementów wieloletniego programo-

wania rozwoju gmin. Już w pierwszej kadencji samorządu terytorialnego w la-

tach 1990–1994 pojawiły się pierwsze strategie rozwoju gmin, nazywane rów-

nież programami rozwoju bądź planami strategicznymi. Był to trudny okres do 

wprowadzania innowacji znanych w samorządach amerykańskich i europej-

skich. Główną barierą była pamięć z okresu sprzed 1990 roku o planowaniu ko-

jarzonym z centralistycznym zarządzaniem państwem. Natomiast „strategia‖ 

kojarzona była z obszarem militarnym. Niemniej jednak samorządowcy nie zra-

żali się tymi problemami i podejmowali działania przekonywające oponentów, 

że nie da się prowadzić polityki rozwoju gminy poprzez pryzmat rocznego bu-

dżetu. Zresztą słowo „polityka‖ też było kojarzone z okresem minionym. Ko-

nieczne było zatem wprowadzanie mechanizmów i instrumentów wieloletniego 

planowania rozwoju gmin. Samorządowcy wiedzę i doświadczenia w tym ob-

szarze zdobywali poprzez kontakty zagraniczne, udział w krajowych konferen-

cjach, seminariach oraz różnych spotkaniach samorządowców.  

W tym czasie strategie rozwoju zostały opracowane i wdrożone w wielu 

polskich miastach. Po opracowaniu i wdrożeniu strategii odbywały się dyskusje 

w gronie samorządowców o instrumentach pomiaru osiągania celów strategicz-

nych, tak ażeby w odpowiedni sposób móc kreować rozwój danej jednostki. 

Dodatkowo okazało się, że sektor samorządowy jest bardzo kreatywny w po-

dejmowaniu nowych wyzwań oraz we wdrażaniu nowych rozwiązań wpływają-

cych na profesjonalizację zarządzania JST zmierzającą do zapewnienia ciągłego 

i zrównoważonego rozwoju.  

Następnym etapem po wdrożeniu strategii rozwoju były działania związa-

ne z opracowaniem wieloletnich programów inwestycyjnych (WPI), które miały 

charakter operacyjny uwzględniający potrzeby inwestycyjne JST rozłożone 

w okresie kilku lat ich realizacji, z uwzględnieniem zapewnienia permanentne-
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go rozwoju. Istotne i bardzo ważne, w aspekcie rozwoju danej jednostki, przy 

sporządzaniu WPI było to, ażeby uwzględniał on różnorodne zadania, z różnych 

dziedzin, by rozwój następował równomiernie i długofalowo. Metodologia spo-

rządzania WPI była kształtowana przez długi okres i każda jednostka samorzą-

du terytorialnego dostosowywała ją do swojej specyfiki. Istotne było to, aby 

właściwie ustalić wagi (rangi), które decydowały o wyborze danych zadań do 

realizacji, skutkujących stymulowaniem rozwoju lokalnego oraz regionalnego. 

Instrumentem, który uwiarygodniał zapisy zawarte w WPI, był wieloletni plan 

finansowy. Nie był on jednakże sporządzany obligatoryjnie oraz nie posiadał 

żadnych uregulowań prawnych, umożliwiał jednakże oszacowanie realnych 

możliwości finansowania wybranych zadań, co z punktu widzenia kreowania 

rozwoju jest elementem podstawowym i determinującym podejmowanie dal-

szych działań. W zakresie konstruowania wieloletnich programów inwestycyj-

nych oraz wieloletnich planów finansowych doświadczenia polskie samorządy 

zdobywały w drugiej kadencji, w latach 1994–1998.  

Trzecia kadencja samorządowa gmin, obejmująca lata 1998–2002, była 

jednocześnie pierwszą po reformie administracyjne, kadencją powiatów i wo-

jewództw samorządowych. Był to okres nowych doświadczeń zwłaszcza dla re-

gionów, które zgodnie z ustawą o samorządzie województwa stały się kreato-

rami polityki rozwoju regionalnego, której podstawą były strategie rozwoju wo-

jewództw. Poza tym pojawiły się nowe instrumenty finansowe wspierające 

rozwój JST. Dodatkowe środki z budżetu państwa adresowane były do samo-

rządów poprzez kontrakty wojewódzkie. Pojawiły się niespotykane dotychczas 

na taką skalę środki przedakcesyjne z Unii Europejskiej: PHARE, ISPA 

i SAPARD. Możliwości te były jednocześnie wielkim wyzwaniem dla JST za-

równo pod względem realizacji inwestycji wpływających z jednej strony na 

podnoszenie poziomu cywilizacyjnego JST poprzez rozwój infrastruktury, czyli 

nadrabianie wieloletnich zaległości i zaniedbań zwłaszcza w zakresie infrastruk-

tury komunalnej, ale również w zakresie oświaty i kultury. Z drugiej zaś strony 

wpływających bardzo pozytywnie na ogólny rozwój tych jednostek. 

Lata 2002–2006 cechowały kolejne wyzwania stojące przed samorządami 

i zdecydowanie większe niż dotychczas możliwości w pozyskaniu wsparcia fi-

nansowego na realizację przedsięwzięć w gminach, powiatach i wojewódz-

twach służących ich rozwojowi. Wielkim przedsięwzięciem skierowanym do 

obszarów wiejskich był Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). 

Był to program rządowy, współfinansowany z pożyczki Banku Światowego. 
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W ramach PAOW samorządy otrzymały wsparcie nie tylko na realizację inwe-

stycji infrastrukturalnych, ale również na zadania związane z edukacją oraz 

rozwojem przedsiębiorczości. Podstawą PAOW był program szkoleniowy, któ-

rego celem było rozwijanie praktycznych umiejętności urzędników i radnych 

w zakresie planowania i wdrażania projektów w różnych dziedzinach działalno-

ści samorządu służących do stymulowania rozwoju. Umiejętności te stały się 

niezbędne dla skutecznego pozyskiwania środków zwłaszcza z Unii Europej-

skiej, które w dalszym ciągu przyczyniały się do rozwoju danych jednostek. 

W 2004 roku, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, przyznano, 

zwłaszcza w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-

nalnego (ZPORR), polskim samorządom zdecydowanie większe środki finan-

sowe niż przed akcesją. Efekty okresu programowania 2004–2006 potwierdzają 

dobre przygotowanie polskich samorządów do absorpcji środków unijnych. 

Jednak nie mniej ważny niż realizacja bardzo wielu przedsięwzięć, w tym inwe-

stycyjnych przez JST, był rozwój umiejętności i kwalifikacji zawodowych pra-

cowników samorządowych przygotowujących projekty. Profesjonalne przygo-

towanie projektów wymagało wiedzy w zakresie planowania strategicznego, 

planowania finansowego, zarządzania projektem, a przede wszystkim umiejęt-

ności w definiowaniu celu projektu, określeniu wskaźników osiągnięcia rezulta-

tów oraz oceny osiągniętych wyników w porównaniu z zaplanowanymi rezulta-

tami. Było to o tyle istotne, że w znaczącym stopniu zadania i projekty współfi-

nansowane ze środków Unii Europejskiej przyczyniły się do szybszego rozwoju 

sektora samorządowego. W wielu przypadkach były to jedyne środki przezna-

czane na zadania związane z podnoszeniem jakości życia i przyczyniające się 

do podnoszenia rozwoju danej jednostki. 

Kolejny okres programowania, na lata 2007–2013, obejmuje dwie kaden-

cje samorządu. Po raz pierwszy województwa stanęły przed wyzwaniem samo-

dzielnego przygotowania Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). 

Przygotowania nowego okresu programowania miały miejsce pod koniec 

czwartej kadencji oraz na początku piątej kadencji samorządu. Ta sytuacja 

wpłynęła niekorzystnie w wielu województwach na tempo prac przygotowaw-

czych związanych z wdrażaniem i ogłaszaniem naborów projektów w ramach 

Regionalnych Programów Operacyjnych. Niemniej jednak pozostawienie re-

gionom samodzielności w przygotowywaniu RPO pozwoliło na przygotowanie 

programów zgodnych ze strategiami rozwoju regionalnego oraz programami 

sektorowymi. Ponadto wyzwoliło w regionach kreatywność w zakresie sposobu 
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osiągania celów strategicznych, ustalania priorytetów, a także stosowania no-

woczesnych instrumentów inżynierii finansowej, służących do stymulowania 

rozwoju regionalnego. Uwypukliło też konieczność planowania zadań w aspek-

cie długookresowym i szacowania oraz (w późniejszym terminie) mierzenia re-

zultatów podjętych działań i kierunków wydatkowania środków. Część woje-

wództw (dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomor-

skie) zdecydowała się na inicjatywę JEREMIE jako instrument finansowy skie-

rowany do przedsiębiorców w postaci funduszy pożyczkowych i poręczenio-

wych. Natomiast na instrument finansowy JESSICA, skierowany na finansowa-

nie projektów rewitalizacyjnych w formie pożyczek, zdecydowały się tylko 

4 województwa (wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie i śląskie).  

Wymienione instrumenty są oceniane przez specjalistów jako bardzo istot-

ne z punktu widzenia możliwości prowadzenia i kreowania rozwoju. Mają być 

też podstawowymi instrumentami wykorzystywanymi w nowej perspektywie 

finansowej 2014–2020. 

2. Wieloletnie planowanie w ustawie o finansach publicznych 

z 27 sierpnia 2009 roku 

Kolejną ważną kwestią w długoterminowym kreowaniu rozwoju jest dba-

nie o efektywność ponoszonych środków. W tym celu należy podjąć działania 

związane z wdrożeniem budżetu zadaniowego. Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych
1
 przez pojęcie układ zadaniowy rozumie się ze-

stawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sek-

tora finansów publicznych sporządzone według funkcji państwa, oznaczających 

poszczególne obszary działań państwa, zadań budżetowych grupujących wydat-

ki według celów i podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające 

realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnio-

ne. W przytoczonych zapisach ustawodawca odnosi się tylko do sektora rządo-

wego i jego jednostek organizacyjnych, które mają ustawowy obowiązek sto-

sowania budżetu zadaniowego. Inaczej sytuacja przedstawia się w jednostkach 

samorządu terytorialnego, których wprost przepisy dotyczące ujęcia zadanio-

wego nie dotyczą. Jednakże bardzo wiele jednostek samorządowych wprowa-

dza budżet zadaniowy bez obowiązku ustawowego, postrzegając go jako in-

                                                             
1  Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 
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strument ułatwiający zarządcze podejście do sfery finansowej, jak również 

funkcjonowania i realizowania zadań zarówno bieżących, jak i majątkowych. 

Poprzez wskazanie celowości zadań oraz ich mierzalności i stopnia realizacji 

przypisanych mierników można w dużym stopniu wskazywać na zadania i dzia-

łania prorozwojowe. Budżet zadaniowy jest zatem instrumentem, który poprzez 

ocenę celowości zadań, a co najważniejsze, dzięki postawionym miernikom 

i ocenie ich osiągnięcia, w zasadniczy sposób ułatwia kreowanie rozwoju w da-

nej jednostce. Co bardzo istotne, budżet zadaniowy obejmuje nie tylko okres 

jednego roku, ale te wszystkie lata, w których dane zadania będą realizowane, 

aż do osiągnięcia stuprocentowego celu mierzonego przypisanymi miernikami. 

Jest to również dodatkowa cecha odróżniająca budżet tradycyjny od zadanio-

wego, a która jest istotna z punktu widzenia długookresowego planowania za-

dań stymulujących rozwój danej jednostki. 

Istotą budżetu zadaniowego jest wprowadzenie zarządzania środkami pu-

blicznymi poprzez cele – odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane, na 

rzecz osiągania określonych rezultatów realizacji zadań, mierzonych za pomocą 

ustalonego systemu mierników. Budżet zadaniowy pozwala na ustalenie, które 

zadania są najważniejsze w realizacji określonych celów, oraz za pomocą mier-

ników ukazuje, w jakim stopniu zostały one wykonane. Poprzez odpowiednie 

wybory zadań przyspiesza rozwój danej jednostki, a decydentom daje narzę-

dzie, dzięki któremu mogą ten rozwój stymulować. 

Budżetowanie zadaniowe stanowi pewną nowość w praktyce funkcjono-

wania polskiego samorządu terytorialnego. Może to spowodować pojawienie 

się szeregu wątpliwości. Jak każda zmiana, tak i wdrażanie budżetu zadaniowe-

go nie będzie pozbawione obaw i niepokojów ze strony bezpośrednio zaintere-

sowanych przedstawicieli organów stanowiących, a także wykonawczych. 

Z tego względu szczególnie istotne jest, aby koncepcja budżetu zadaniowego, 

jego zalety i użyteczność były nie tylko znane, ale też rozumiane we wszystkich 

strukturach jednostek organizacyjnych JST. Dla powodzenia całego przedsię-

wzięcia konieczne jest bowiem pełne zaangażowanie tych struktur nie tylko na 

etapie wdrażania metodologii, ale również permanentne doskonalenie 

i dostosowywanie do specyfiki potrzeb danej jednostki. Tylko w ten sposób bę-

dzie to instrument wspomagający kreowanie rozwoju danej jednostki samorzą-

du terytorialnego. 

Drugim instrumentem, który w skuteczny sposób może służyć decydentom 

do kreowania rozwoju, jest wieloletnia prognoza finansowa. Obowiązek jej 
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tworzenia został wprowadzony również ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-

nansach publicznych (art. 226 i 227). Celem przyświecającym jej funkcjonowa-

niu na szczeblu samorządowym była konieczność planowania wieloletniego 

i monitorowania wskaźników zadłużenia w długim okresie. Zamierzeniem 

ustawodawcy było, aby decydenci, podejmując bieżące decyzje, widzieli ich 

skutki finansowe (z powodu zaciągnięcia kredytów) po pewnym czasie (długo-

terminowe szacowanie skutków podejmowania decyzji). Ma to uchronić jed-

nostki przed sytuacją kumulacji długu w późniejszym okresie i utraty zdolności 

do bieżącego regulowania swoich zobowiązań, jak i niemożności kontynuowa-

nia działalności inwestycyjnej, co mogłoby bardzo niekorzystnie wpłynąć na 

rozwój jednostki. Dodatkowo poprzez bardzo rygorystyczne wskazanie zakresu, 

którym musi zostać objęta ta prognoza, ma umożliwić racjonalne i efektywne 

zarządzanie środkami publicznymi, a poprzez analizę w długim okresie docho-

dów, wydatków, zadłużenia, wyniku operacyjnego i wolnych środków ma przy-

czynić się do możliwości oszacowania zdolności inwestycyjnej oraz kredytowej 

jednostki samorządowej, która również warunkuje długoterminowy rozwój. 

Prognoza finansowa ma być sporządzana na okres 4 lat, przy czym pro-

gnozę kwoty długu JST sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planu-

je się zaciągnąć zobowiązania. Taki zapis powoduje, że nie ma ani jednej jed-

nostki samorządu terytorialnego w Polsce, która by miała prognozę tylko na 

okres czteroletni
2
. Z drugiej strony takie wieloletnie planowanie umożliwia jed-

noczesne zaplanowanie działań prorozwojowych, jak również wcześniejsze 

wskazanie na ewentualne problemy, które ten rozwój mogą spowolnić bądź na-

wet zahamować. 

Wieloletnia prognoza finansowa, jako instrument umożliwiający kreowa-

nie i planowanie rozwoju, powinna być sporządzana w kilku wariantach, zakła-

dając różną sytuację społeczno-gospodarczą państwa, danej jednostki czy ab-

sorpcję środków unijnych. Decydenci, jak i służby finansowe zawsze mogliby 

mieć materiał gotowy do zaistniałych różnych okoliczności i w porę podjąć 

określone działania. 

                                                             
2  Należy nadmienić, że ustawodawca w nierówny sposób traktuje sektor rządowy i samorzą-

dowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa bowiem sporządzany jest tylko na okres 4 lat, bez ko-
nieczności wydłużania go o okres, na jaki państwo zamierza zaciągnąć zobowiązanie. Ponadto, 
jak zostało wspomniane, w sektorze samorządowym WPF uchwalany jest przez organy stanowią-

ce w formie uchwały, natomiast w sektorze rządowym jest on przyjmowany tylko przez Radę Mi-
nistrów, a nie przez Sejm i Senat.  
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WPF jest również doskonałym materiałem do przeprowadzania wszech-

stronnych, wielowymiarowych analiz, które w podejmowaniu decyzji proro-

zwojowych są niezastąpione. Na jego podstawie, jako materiału roboczego, 

można dokonać rezygnacji z pewnych przedsięwzięć lub ich przesunięcia 

w czasie. Bez posiadania tego dokumentu taka symulacja nie byłaby możliwa, 

trudne do przewidzenia byłyby też skutki podejmowanych decyzji, które wi-

doczne są dopiero po paru latach, kiedy już nie można ich odwrócić. Dodatko-

wo, analizując dane w aspekcie wieloletnim, można zaobserwować trend zwią-

zany z realizacją np. zadań bieżących lub inwestycyjnych, z wielkością wydat-

ków i dochodów ogółem czy w bardziej szczegółowym rozbiciu (np. z tytułu 

wpływów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych bądź 

prawnych czy absorpcji środków z UE), co ma już duże znaczenie przy plano-

waniu długoterminowego, harmonijnego rozwoju. 

Należy nadmienić, iż rola wieloletniej prognozy finansowej jest bardzo 

duża. Jest ona bowiem nadrzędna, gdyż wszystkie inne dokumenty planistyczne 

w aspekcie finansowym powinny być z nią zgodne (np. strategia JST, wieloletni 

program inwestycyjny, strategia zarządzania długiem JST). Wieloletnia progno-

za finansowa musi być bezwzględnie powiązana z rocznym budżetem co naj-

mniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i roz-

chodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego
3
. Nie ma więc żadnych 

obaw, iż zadania proinwestycyjne, które zostały zapisane bądź wynikają z inne-

go dokumentu, zostaną pominięte i w przyszłości nie będzie na nie środków fi-

nansowych. 

Dodatkowo pod kątem przydatności WPF jako narzędzia ułatwiającego 

kreowanie rozwoju można wysunąć wniosek, że najbardziej rozsądnym podej-

ściem w procesie jego konstrukcji jest modelowanie zadań (przedsięwzięć) pod 

kątem priorytetów realizacji oraz nadawania im rang i kolejności realizacji. Sa-

mo określenie zapotrzebowania na środki finansowe lub też ograniczenie limi-

tem dostępnych środków może znacząco ograniczać lub zniekształcać faktyczne 

możliwości realizacji zadań w danej jednostce samorządu terytorialnego i przez 

to zahamować jej rozwój
4
. O takich zagrożeniach powinni zawsze pamiętać de-

cydenci i zminimalizować ich wpływ na podejmowane decyzji dotyczących kie-

runków rozwoju ich jednostki. 

                                                             
3  Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Metodyka opraco-

wania, Warszawa 2010. 
4  Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubiń-

ska, Difin, Warszawa 2011, s. 277. 
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Podsumowanie 

Wieloletnie planowanie jest potrzebne w każdej jednostce ze względu na 

to, iż można na jego podstawie przewidzieć pewne sytuacje z dużym wyprze-

dzeniem i w miarę wcześnie zareagować. Jak zostało przedstawione w artykule, 

wieloletnie planowanie towarzyszyło sektorowi samorządowemu praktycznie 

od momentu jego funkcjonowania. Przybierało tylko różnego rodzaju formę 

i wykorzystano przy nim różnorodne instrumenty. Obecnie instrumentami, któ-

re są najbardziej przydatne do kreowania rozwoju jednostek w aspekcie długo-

okresowym, jest budżet zadaniowy oraz wieloletnia prognoza finansowa.  

Budżet zadaniowy wydaje się instrumentem, który powinna posiadać każ-

da jednostka z powodu wielorakich korzyści, jakie związane są z jego posiada-

niem. Za jego wdrożeniem przemawiają rosnące bieżące koszty utrzymania jed-

nostek, spadek poziomu wolnych środków mogących zasilić budżet inwestycyj-

ny, trudności administracji samorządowej z utrzymaniem wystarczającej płyn-

ności finansowej oraz problemy z wyznaczeniem optymalnego poziomu wydat-

ków uwzględniającego możliwości obsługi długu
5
. Gdy postępuje się zgodnie 

z metodologią tworzenia budżetu zadaniowego, jest bardzo duża szansa, że nie-

przemyślanych, nieefektywnych zadań będzie bardzo niewiele i każda złotówka 

będzie wydatkowana racjonalnie, a także przyczyni się do podniesienia pozio-

mu rozwoju. 

Proces wdrażania budżetu zadaniowego jest procesem wieloletnim, nie na-

leży więc oczekiwać na efekty w pierwszym roku jego wdrożenia. Należy jed-

nakże pamiętać, iż prawidłowe zbudowanie i wdrożenie budżetu zadaniowego 

sprzyja sprecyzowaniu celów działania i monitorowaniu skuteczności ich reali-

zacji oraz umożliwia globalne podejście do wydatków publicznych. Ułatwiona 

jest również hierarchia wydatków i instrumentów według istotności dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego, a przede wszystkim umożliwia długofalowe podej-

ście i długookresową analizę potrzebną do podejmowania decyzji prorozwojo-

wych. Roczny budżet wynika z wieloletniego programowania budżetowego, 

a pomiar stosunku nakładów do efektów sprzyja podnoszeniu efektywności 

działania. Czytelna informacja o wydatkach budżetowych umożliwia meryto-

ryczną dyskusję o priorytetach i zadaniach budżetowych przyjętych do realiza-

                                                             
5  M. Urban, Jak wdrożyć budżet zadaniowy? Materiały konferencyjne, Katowice, marzec 

2009, http://www.idg.pl/artykuly/340277/Jak.wdrozyc.budzet.zadaniowy.html.  
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cji na dany rok budżetowy, jak i o ich wpływie na cały proces rozwoju danej 

jednostki. 

Jak zostało przedstawione w artykule, również i wieloletnia prognoza fi-

nansowa jest instrumentem wspomagającym i ułatwiającymi kreowanie rozwo-

ju. W przeciwieństwie do budżetu zadaniowego ma charakter obligatoryjny 

i każda jednostka samorządowa musi ją posiadać. Niezależnie od obowiązków 

ustawowych w momencie sporządzenia wymienionych dokumentów są one już 

obowiązujące, a zawarte w nich wydatki, zadania i przedsięwzięcia są wybrane 

na podstawie przeprowadzonych obliczeń, porównań i dokonywanych symula-

cji. Łącząc te dwa dokumenty, jednostka samorządu terytorialnego posiada nie-

zwykle obszerną materię do dokonywania analiz i ukierunkowywania swoich 

działań na proinwestycyjne. Najważniejsze tylko pozostaje to, żeby decydenci 

umieli z nich korzystać i dokonywali na ich podstawie właściwych wyborów, 

nie zapominając jednocześnie o konieczności monitorowania swoich działań. 
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IM LAUFE DER JAHRE 

Zusammenfassung 

Der Artikel stellte die historischen und modernen Wege und Methoden der 

langfristigen Planung, in Hinblick auf die Schaffung und Entwicklung der lokalen Re-

gierung in Polen, in verschiedenen Phasen und Perioden seines Betriebs dar. 
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Ausführlich wurden zwei Instrumente beschrieben, die derzeit im Handeln der Regie-

rung umgesetzt wurden. Dies sind eine langfristige finanzielle Prognose sowie ein Per-

formance Budget. Der Artikel wurde mit den Angaben der Schlussfolgerungen 

der wichtigsten Vorteile bei der Verwendung der oben genannten Instrumente  

abgeschlossen. 

Übersetzt von Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj und Władysław Husejko
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ADDITIONAL RESTRICTIONS OF THE DEBT OF LOCAL SELF- 

-GOVERNMENT WITH STATE PUBLIC DEBT GROWING. 

METHODS AND GROUNDS FOR RESTRICTIONS 

Introduction 

The right to cover a part of their expenditure and outgoings with funds 

from various forms of public lending is a significant aspect of the financial in-

dependence of local self-government units (LSUs). These sources of funding 

(jointly referred to as repayable revenue) are available in the local self-

government economy thanks to the state ensuring that they can take advantage 

of the instruments of the financial market and are in line with the provisions of 

the European Charter of Local Self-Government
1
. 

The financing of local self-government activities from repayable sources 

has many advantages. However, it requires responsibility from local authorities, 

as excessive borrowing activity by LSUs contributes to i.e. increased interven-

tion of public entities in the economy, expansion of the public finance sector 

(PFS) beyond its optimal volume, negative results of the sector, growing public 

debt, and restricted access to or worse terms of borrowing by private entities. 

Since excessive LSU debt
2
 may have negative effects on public finance, state 

                                                             
1  European Charter of Local Self-Government drafted at Strasbourg on 15 October 1985, 

Journal of Laws Dz.U. 1994, No. 124, item 607 as amended, Art. 9 (8). 
2  Debt is commonly considered excessive if it exceeds 60 per cent of the actual income. 

There is no convincing evidence to show that beyond this percentage the financial standing of an 

LSU deteriorates. In practice, solvency may be jeopardised even with a lower debt-to-income ra-
tio. 



108 Sławomira Kańduła 

 

bodies allow LSUs to use repayable revenue while controlling their borrowing 

activity
3
.  

The aim of this work is to present the actually used ways of limiting the 

debt of local self-governments and to try and answer the question of whether the 

scale of LSU debt in Poland is a sufficient ground for introducing into the Pol-

ish law new restrictions concerning self-government debt. By the scale of debt 

I mean the following: the amount of debt, its dynamics, purpose (type of expen-

diture financed with loans) and the relationship of the debt, including the ex-

penses involved in its payment and service, to an LSU‘s budget income. The 

discussed empirical data illustrating the scale of self-government debt concern 

the period 2004–2010. 

1. The reasons for and ways of limiting the amount of self-government 

debt in EU Member States 

Excessive budget deficit and debt of local self-government is dangerous 

from the perspective of LSUs and the state as a whole, therefore many states in-

troduce either prohibitions against LSUs incurring liabilities or various restric-

tions on the ways in which they can borrow. Some authors, including myself, 

regard these restrictions as ways of reducing the financial independence of local 

self-government, which is why they have to be developed with caution and in 

liaison with those involved, i.e. LSUs. They should not be introduced provi-

sionally: they ought to be characterised by certain stability, as only then self-

government bodies will be able to conform to them and reflect their conse-

quences in their budget policies. 

State bodies introduce various restrictions (rules, limits) concerning local 

self-government debt, aimed at strengthening the financial discipline in a given 

LSU and, what follows, at strengthening fiscal discipline in the public sector fi-

nance as a whole
4
. A stronger discipline within an LSU is beneficial as far as 

the current needs of the residents are concerned – it reduces the amount of idle, 

from the point of view of the local community, budget expenditure for the ser-

                                                             
3  L. Liu, M. Waibel, Managing Subnational Credit and Default Risks, The World Bank, ―Pol-

icy Research Working Paper‖ 2010, Vol. 5362, p. 2. 
4  In the EU nomenclature – the general government sector (including both government and 

self-government). 
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vice of debt
5
. This strengthening is also reflected in an improved financial 

standing of the public finance sector (by reducing public spending, deficit, and 

public debt), which is important from the perspective of the observance of the 

Stability and Growth Pact, adopted together with the Maastricht Treaty. The in-

troduction of the restrictions was also a political move: if local self-government 

is to be treated as a major public entity, it should also take on some of the re-

sponsibility for the situation of the public finance sector. What is also of impor-

tance here is that in the face of the public finance crisis, many governments are 

obliged to show the European Commission what they do to meet the conver-

gence criteria. 

Restrictions concerning various budgetary values are internationally re-

ferred to as fiscal rules. A fiscal rule means a permanent (or at least long-term) 

restriction on budget policy expressed in indicators characterising the situation 

of the public finance sector
6
. It has the form of an easy-to-apply numerical re-

striction of budgetary aggregates (income, expenditure, deficit, debt). This defi-

nition includes certain features of a fiscal rule: it specifies a quantitative (nu-

merical) level of an aggregate, which needs to be achieved in a longer period of 

time in consequence of pursuing a specific fiscal policy. A rule needs to be 

clear, easy to put into practice, simple to explain to the public and it should be 

easy to monitor if it is observed and how effective it is
7
. Different kinds of lim-

its (rules, restrictions), once turned into legal regulations, may be treated as in-

struments of control (ex ante and ex post) of public finance sector entities by 

state bodies. 

In practice, there are various types of fiscal rules (see Table 1); here I ad-

dress selected ones. Fiscal rules may have an international, national and local 

character. National rules can be introduced independently from solutions 

adopted by other states or to conform to international rules. The same applies to 

local rules. Rules may concern various budgetary values, both aggregated (e.g. 

                                                             
5  S. Owsiak, Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmio-

tami publicznymi w warunkach kryzysu [Stability of the financial support system and innovative 
public entity management in the face of crisis], in: Nowe zarządzanie finansami publicznymi 
w warunkach kryzysu, ed. Owsiak, S., PWE, Warsaw 2011, p. 27. 

6  G. Kopits, S. Symansky, Fiscal Policy Rules, International Monetary Fund, ‖Occasional 
Paper‖ 1998, No. 162, as quoted in: Braun, Tommasi, Fiscal Rules For Subnational Governments. 
Some Organizing Principles and Latin American Experiences, p. 2, http://www.aaep.org.ar/ 

anales/works/works2002/braun_tommasi.pdf (2010 05 21). 
7  Fiscal Rules – Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances, International 

Monetary Fund, December 2009, p. 4. 
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total expenditure) and individual groups or types of values (e.g. state budget ex-

penditure on indemnities guarantees). Taking into account the entities con-

cerned, we distinguish rules set out by state government concerning the budget 

of the state, local self-government units, social insurance funds and other enti-

ties/funds of the public finance sector. By definition, a rule should be applied in 

the long term; however, there are also rules introduced provisionally. The rules 

on local self-government debt, planned to be introduced in 2012, were supposed 

to be provisional. 

Table 1 

Types of fiscal rules  

Distinguishing crite-
rion 

Type of rule 

territory of applica-
tion 

 

international rules 
state (national) rules 

local (self-government) rules 

entities concerned public finance sector 
state (concerning the budget policy pursued by state bodies) 
self-government public finance sub-sector 
only local-self government units 
other public finance sector entitles, in particular the social insurance sub-
sector 

scope of application universal (systemic) 
local/regional (non-systemic) 

object of regulation expenditure 
income 
budget financial result (deficit) 
debt 

quantitative rule 

specification 

minimal value 

maximal value 

time of application permanent (but verified and modified periodically) 
temporary (provisional) 

Source: author‘s own work. 

Recent years have seen an increase in the number of fiscal rules in opera-

tion. According to research conducted by the European Commission, in 1990–

2008 the number of rules effective in EU Member States grew by 51 (from 16 

to 67). Most states introduced more than one fiscal rule. According to the data 

for 2008, only three governments (those of Malta, Cyprus, and Greece) did not 

introduce any. Most commonly, the rules concern budget balance – in 2008 this 
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type of rules was in effect in 26 states. Debt rules were used in 18 states and ex-

penditure rules in 17. Few governments decided to introduce income rules (only 

6)
8
. In Table 2, I characterise the most frequent fiscal rules. 

Table 2 

Fiscal rules in European Union Member Statesa 

Name Contents (construction) 

budget bal-
ance rule 

the golden 
rule of budget 
balance (5) 

budget balance 
rule (10) 

admissible 
deficit ex-
pressed in 
nominal termsb 
(7) 

admissible 
deficit as 
a percentage of 
the GDP (1) 

limit on struc-
tural deficit (3) 

debt rule limit on debt 

in nominal 
terms (5) 

limit on debt in 

relation to the 
GDP (3) 

limit on debt in 

relation to the 
possibility of 
its service (8) 

other (2) − 

expenditure 
rule 

limit on ex-
penditure in 
nominal terms 
(5) 

limit on ex-
penditure in 
real terms (2) 

specification 
of a nominal 
growth rate for 
budgetary ex-
penditure (4) 

specification 
of an actual 
growth rate for 
budgetary ex-
penditure (3) 

other (3) 

income rule specification 
of an admissi-
ble level of 
tax encum-
brances in re-
lations to the 
GDP (0) 

rule concern-
ing changing 
basic rates (1) 

specification 
of the possibil-
ity and amount 
of allocation of 
any unplanned 
income (4) 

other (1) − 

a The number in parentheses is the number of EU states enforcing a rule. 

b In Poland, this type of rule is informally referred to as the budget anchor rule. 

Source: own study based on: Public Finance in EMU, op. cit., p. 90. 

At least some of the rules in Table 2 require a brief commentary. The con-

struction of rules varies strongly from state to state. All of them may apply to 

the finance of various entities of the public finance sector, but most frequently 

they regulate the budget of the state or local self-governments. The budget bal-

ance rule and the golden fiscal rule are considered to be the oldest and the most 

                                                             
8  Public Finance in EMU, European Commission, European Economy 2009, Vol. 5, p. 87–

89. 
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common rules used to regulate the budget policy of a state
9
. Both are applied to 

enforce the observance of budget discipline. Under the budget balance rule, the 

entity concerned has to keep budgetary income and expenditure equal. The 

golden balance rule requires that current income be used to finance current ex-

penditure; property expenditure should be financed from public loans. This indi-

rectly amounts to a prohibition against incurring debt for current expenditure. 

Thus, budget balance rules are connected with debt rules
10

. The practical impli-

cations of budget balance rules are so important that they are counted among the 

so-called budget rules, which contain instructions on the desired features of 

a budget system. At present, both rules are applied more frequently to regulate 

the budget of local self-governments than state budgets
11

. 

In Poland, the budget balance rule has applied to the budget of the State 

and local self-governments since 1999, but only under specified circum-

stances
12

: whenever the State public debt reaches the level of 60 per cent the 

GDP
13

. The golden rule of budget balance (the current balance rule) has had to 

be observed in the planning and execution of the budget of all the local self-

government units since 2011 (a more detailed discussion of this issue is offered 

below). The law-makers provided for exceptions to the application of the two 

rules: they may be avoided in extraordinary circumstances related to expendi-

ture, income or the external situation.  

As I mentioned above, balance rules are linked to rules concerning admis-

sible debt, which usually apply to gross debt. However, a rule may also concern 

net debt (gross debt minus financial assets of an entity). They are or may be ap-

plied separately from the debt of the State Treasury debt or other public finance 

sector entities, including local-self government
14

. Most commonly, public debt 

is limited by legal provisions specifying the following:  

                                                             
9  See more: P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne [Public Finance], PWE, Warsaw 

2000, p. 180−181. 
10  From here on I consider budget balance rules as an indirect way of reducing the local self-

government debt.  
11  Public Finance in EMU, op. cit., p. 89. 
12  In a sense, the balance rule applies also to the annual budget of the mentioned entities. It is 

manifested in the obligation to specify the sources of assets to finance planned deficit or the ways 
of disposing of any surplus in a Budget Act or a budget resolution. In this way, bodies preparing 
and enacting a budget are supposed to achieve balance ex post. 

13  The Public Finance Act of 27 August 2009, Journal of Laws Dz.U. No. 157, item 1240 as 
amended, Art. 86, 88. The rule was also included in previous Public Finance Acts of 1998 and 
2005.  

14  K. Marchewka-Bartkowiak, Reguły fiskalne [Fiscal Rules], Analizy BAS 2010, Vol. 7 (32) 
p. 5. 
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a) admissible debt in relation to the capacity for the service of the debt, 

b) maximal amount of debt in nominal terms, 

c) the limit of debt in relation to the GDP. 

2. Ways of reducing the debt of local self-government in Poland 

State authorities are reducing self-government debt
15

 directly and indi-

rectly. Among the direct limits are two quantitative rules: the first concerns the 

total amount of self-government debt at the end of each quarter and financial 

year and the other sets a limit on the total amount of payments involved in the 

payment and service of debt. Both will be effective by the end of 2013. As of 

2014, self-government debt will be reduced in another way: by calculating an 

indicator referring, generally speaking, to any operational surplus produced by 

a local self-government unit. Apart from quantitative rules, the State also im-

poses qualitative ones
16

, regulating the purposes for which liabilities are in-

curred and the conditions to be met by repayable instruments of financing the 

operations of local self-government
17

. The nature of all discussed restrictions is 

microeconomic, i.e. they concern only the budget of a given local self-

government unit. However, the Polish law also includes a macroeconomic re-

striction: the amount of debt (and deficit) of local self-government units de-

pends on the relation of the State public debt, which local self-government debt 

is a part of, to the GDP. 

The direct restrictions, both micro- and macroeconomic, in operation now 

or in the future, have been widely discussed in the literature of the subject, 

therefore I only briefly characterise the indirect ways of limiting self-

government debt. This category of rules includes the obligation to maintain bal-

                                                             
15  Without elaborating on terminological differences, self-government debt is considered here 

as a synonym for the debt of local self-government entities. 
16  In the light of the definition of a fiscal rule, there are no grounds for distinguishing qualita-

tive rules. The restrictions in effect in Poland on self-government units incurring liabilities, but 
concerning the currency of debt, the conversion of interest into principal, discount rate, or the in-
formation duties of self-government units cannot be called fiscal rules. They are supplementary 
restrictions accompanying fiscal rules. 

17  J. Przybylska, S. Kańduła, Wpływ nowej konstrukcji wskaźnika zadłużenia na możliwości 
zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin wchodzą-
cych w skład powiatu poznańskiego), in: Dylematy i wyzwania finansów publicznych [The effect of 
the new debt index constructuion on a local self-government unit’s possibilities of incurring liabi-

lities (example of communes in the Poznań County)], ed. T. Juja, the Research Bulletin of the 
Poznań University of Economics No. 141, Poznań 2010, p. 349. 
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ance in the current part of a self-government budget; consolidation of debt in 

the self-government sub-sector of the public finance sector; the new catalogue 

of types of debt that may be deemed state public debt, effective as of 2011; and 

restriction on the admissible amount of deficit in a self-government budget, cur-

rently under discussion. 

The obligation of (at least) maintaining a balance between current income 

and expenditure in a planned and executed budget is a new indirect instrument 

for the state to control the volume of self-government debt, effective as of 2011. 

The legislators provided for exceptions for the current balance rule, related to 

any cumulated budgetary surplus from previous years or any disposable funds 

coming from the settlement of liabilities. Moreover, as regards the execution of 

a budget, current imbalance is allowed on condition that current deficit does not 

exceed current income minus the surplus, disposable funds, and any amounts 

involved in current expenditure co-financed from the so-called European funds 

(referred to in Art. 5 (3) of the Public Finance Act), where the funds were not 

transferred to the entity concerned in the current budget year
18

.  

This rule aims at securing funds for current expenditures (part of which is 

recurrent) from incomes of the same nature. The rule is to make it impossible to 

cover current expenditures from incidental incomes (including funds acquired 

from property sale) and to limit (eliminate?) financing the expenditures from 

repayable incomes. According to some authors, this rule, when implemented, 

makes it impossible to incur liabilities in order to cover the loss of financial li-

quidity of a budget
19

, which however, in my opinion, violates the 2009 Public 

Finance Act which states that such liabilities can be incurred in order to cover 

temporary budget deficit of LSUs in a given year
20

. Some local government 

units had to take strong measures to increase current incomes or decrease cur-

rent expenditures while planning the 2011 budget. Such tightening the belt will 

probably continue in the next years.  

Dept consolidation in local self-government subsector means that from 

2011 on, while determining acceptable level of LSU debt, payments on account 

of debt servicing should include liabilities of an association formed by a given 

                                                             
18  The Public Finance Act of 27th August 2009, op. cit., Art. 242. 
19  U. Wiktorowska, Budżet jednostki samorządu terytorialnego, in: Nowa ustawa o finansach 

publicznych. Poradnik dla samorządów [A budget of a local self-government unit, in: New Public 
Finance Act. Guide for self-government officials]. R. Drozdowski, M. Jóźwiak, U. Wiktorowska, 

P. Walczak, Municypium Publishing House, Warsaw 2009, p. 126.  
20  The Public Finance Act of 27th August 2009, op. cit., Art. 89. 
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LSU which have to be repaid in a given fiscal year
21

. Including these liabilities 

in LSU debt aims at showing all (real and prospective) payments to be repaid by 

a given LSU. Such solution is debatable
22

 but it should be born in mind that in 

case of any difficulties with repayment of liabilities by an association, the li-

abilities would be transferred to LSUs that form it anyway
23

. 

Types of debt. Liabilities included in the public debt can be incurred with 

respect to the following
24

: 1) issued debt securities; 2) credits and loans taken 

out; 3) accepted deposits; 4) due liabilities: a) that result from separate acts and 

legally binding court decisions or final administrative decisions, b) deemed un-

disputable by a relevant unit of the public finance sector that is a debtor. From 

2011 on liabilities arising on account of credits and loans also include any li-

abilities arising from agreements whose financial consequences make them 

similar to loan agreements, as well as any liabilities arising from issuing securi-

ties with limited transferability. Introduction of a new classification of debts en-

abled the finance minister to broaden the scope of local self-government‘s 

debt
25

. Local self-government officials claim that the new classification of debts 

                                                             
21  The Public Finance Act of 27th August 2009, op. cit., Art. 244; R. Trykozko, Ustawa o fi-

nansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego [Public Finance Act. 
Commentary for local self-government units], TAXPRESS Publishing House, Warsaw 2010, 
p. 441. 

22  S. Kańduła, J. Urbaniak, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie 
zmian ustawowych (przypadek Łodzi), in: Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu tery-

torialnego [Debt of local self-government units with respect to amendments of relevant bills (the 
case of Łódź), in: Finance management in local self-government units], ed. E. Urbańczyk, Studies 
and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management No. 30, Bydgoszcz 2010, 
p. 128; M. Bitner, Wybrane problemy związane z definicją długu publicznego jednostek 
samorządu terytorialnego [Selected problems related to the definition of a public debt of local 
self-government units], ―Samorząd Terytorialny‖ 2010, No. 11, p. 15−16. 

23  J. Przybylska, S. Kańduła, Wpływ nowej konstrukcji wskaźnika zadłużenia na możliwości 
zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin wchodzą-

cych w skład powiatu poznańskiego) [Influence of a new construction of debt ratio on possibilities 
of incurring liabilities by local self-government units (the case of communes from Poznań coun-
ty)], op. cit., p. 354. 

24  Public Finance Act of 27th August 2009, op. cit., Art. 72 and 73. 
25  Regulation of the Minister of Finance of 23rd December 2010 on a detailed classification of 

types of debts constituting a part of the national public debt, including the State Treasury debt, 
Journal of Laws No. 252, item 1692. More detailed evaluation of this regulation: Jesteśmy za 
słabi, bo podzieleni [We are too weak because we are not united], conversation of J. Król with 

R. Grobelny, the President of Poznań and the President of the Association of Polish Cities, 
„Wspólnota‖ No. 13/1019 of 26th March 2011, p. 10. 
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limits their financial independence and was introduced in breach of the legal or-

der
26

. 

In 2011 the finance minister suggested a new additional way of influencing 

debt of LSUs. This tool was to limit the level of LSUs’ budget deficit at the end 

of a year. It has been suggested that from 2012 on the budget deficit of LSUs 

should be related to the incomes of a given LSU. In 2012 deficit was to exceed 

the incomes not more than by 4% of it (probably the actual incomes). Such rela-

tion was to be decreased by 1 percentage point per year in order to reach 1% of 

incomes in 2015. The government also stated that implementation of this rule 

would be accompanied by changes in task and income system of LSUs that 

could help local self-government units reach the assumed relation between their 

incomes and deficit
27

. It has also been suggested that from 2012 on LSU debt 

could not exceed that of a year 2009
28

. Both suggestions are convergent with the 

rules applied in other EU countries. Nevertheless, local self-governments pro-

tested strongly against them. As a result of talks between the finance minister 

and local self-governments both proposals have been abandoned
29

. 

3. Debt of local self-government units in Poland 

In order to decide whether implementing additional limits on deficit and 

debt of LSUs is justified, financial situation of the said entities should be ana-

lysed. Table 3 presents data illustrating the financial standing of local self-

government units after 2003. In the analysed years the total incomes of the 

LSUs increased (as far as their nominal value is concerned). A substantial 

growth of LSUs‘ incomes was noted in the years 2005–2007 when they rose by 

over 12%. At that time positive effects of changes in the system of financing 

LSUs that were introduced in 2004 could be seen. The effects were additionally 

consolidated by the fast economic growth. In 2009 total LSUs‘ incomes were 

                                                             
26  More: M. Mitręga, Samorządowe finanse – bariera czy dźwignia rozwoju? [Self-

government finance – a barrier or development impulse?], ―Europejski Doradca Samorządowy‖ 
2011, No. 2 (17), p. 44. 

27  We do not know what changes are considered by the government. Suggestions of local self-
government can be found in expert press: M. Szczubiał, Zeznawać czy milczeć? [To testify or to 
remain silent?], ―Wspólnota‖ No. 7/1013 of 12th February 2011, p. 12. 

28  Samorządy muszą zaciskać pasa [Self-governments must tighten the belt], article, ed. 
―Wspólnota‖ No. 5 of 29th January 2011, p. 55. 

29  A. Cieślak-Wróblewska, Samorządy wygrały starcie z ministrem finansów [Self-
governments won the battle with the finance minister], ―Rzeczpospolita‖ daily of 26th May 2011. 
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higher by 8.6% than in the previous year, but it was observed that for the first 

time the share of own incomes in total incomes decreased (by 3.9% on aver-

age)
30

.  

In 2010 this disadvantageous tendency was reversed – own incomes in all 

LSUs went up by 4.3%. However, the decrease of their percentage share in 

provinces continued (by 10% in relation to 2009). The LSUs sector incomes 

constitute about 15% of consolidated incomes of public finance sector and 

about 11% of the GDP. 

Table 3 

Incomes, expenditures and budget results of local self-government units between 2004 

and 2010 (in million of PLN and in relation to the GDP) 

List 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

incomes  91.504 102.912 117.040 131.380 142.569 154.842 162.797 

incomes in relation to the 
GDP 

10,5 11,0 11,2 11,2 11,5 11,5 10,5 

expenditures 91.388 103.807 120.039 129.120 145.184 167.829 177.766 

expenditures in relation to 
the GDP 

10,6 11,3 11,0 11,4 12,5 12,6 10,6 

budget results 116 −895 −2.999 2.260 −2.615 −12.987 −14.969 

budget results in relation to 
LSU incomes 

0,13 −0,87 −2,56 1,72 −1,83 −8,39 −9,19 

budget results in relation to 
the GDP 

0,01 −0,09  −0,28 0,19 −0,21 −0,97 −1,06 

Source: author‘s own work based on Informacja o wykonaniu budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego [Information on the execution of budgets of local 

self-government units] for specific years, http://www.mf.gov.pl (DOA 

15.04.2011). 

In recent years the share of LSUs‘ expenditures in the public finance sector 

expenditures has amounted to about 24% (after consolidation)
31

. LSUs‘ expen-

                                                             
30  In 2009 own revenues in communes were lower by 2.2%, in counties by 3.0%, w towns and 

cities with county rights by 3.2%, and in provinces by 14.8% (Informacja o wykonaniu budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r.), [Information on the execution of budgets of local 

self-government units in 2009], the Council of Ministers, Warsaw 2010, http://www.mf.gov.pl 
(DOA 1.04.2011). 
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ditures constitute a bigger and bigger part of the GDP. Therefore these units are 

more and more vulnerable to so called external negative shocks related to finan-

cial and economic crises
32

. In the years 2004–2010 budget expenditures of 

LSUs rose by 94.6% mainly because of the inflow of the EU subsidies. This 

translated into investment expenditures (Table 1) which constituted 1/5 of total 

LSUs‘ expenditures in the last five years. The increase in investment expendi-

tures was first caused by a good economic situation and an increase in budget 

incomes. Later investment expenditures were boosted by money from the EU 

funds and by assistance received from the EFTA states
33

. The necessity to 

gather own investment contribution as well as means for pre-financing affects 

demand of LSUs for money, which in turn increases the debt of LSUs. 

Only 2004 and 2007 saw a positive total LSUs‘ budget balance. LSUs‘ 

budget deficit usually did not exceed 4% of the incomes of the said units. 2009–

2010 reports showed exceptionally high deficit caused by a faster increase in 

budget expenditures than in budget incomes and by a decrease in total actual in-

comes that had been planned, and – in the case of provinces – also in their own 

incomes. In 2010 implementing budgets of LSUs resulted in a deficit of 15 bil-

lion PLN. For the first time the deficit of LSUs exceeded 9% of actual incomes 

of LSUs and 1% of the GDP. The lack of balance in budgets of LSUs affects 

imbalance of the whole PFS. Nevertheless, LSUs are far less responsible for the 

growing deficit than the government. In 2010 for example the deficit of state 

and local governmental institutions totalled 111.2 billion PLN (7.9% of the 

GDP) with the deficit of central institutions reaching 83.9 billion PLN (5.9% of 

the GDP), self-government institutions – 16,1 billion PLN (1.1% of the GDP) 

and social insurance funds – 11.2 billion PLN (0.8% of the GDP)
34

. LSUs ‗are 

responsible‘ for about 14.5% of the deficit of the said sector. 

                                                                                                                                                     
31  The data given on the basis of the analysis of Reports on the execution of the state budget in 

2002–2009, published on the official web sites of the Ministry of Finance. 
32  B. Guziejewska, Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji [Public finance and the 

challenges of globalisation], Poltext, Warsaw 2010, p. 132. 
33  S. Owsiak, Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy 

samorządu terytorialnego w Polsce, in: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie [State fi-
nance policy during the economic crisis from the point of view of local self-governments in Po-
land, in: Local self-government in integrated Europe], ed. B. Filipiak, A. Szewczuk, the Research 
Bulletin of the University of Szczecin No. 526, Economic problems of services No. 29, Szczecin 

2009, p. 15 16. 
34  Information on the deficit and debt of the governmental and self-governmental institutions 

in 2010, http://www.stat.gov.pl (DOA 26.04.2011). 
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In the analysed years the debt of LSUs kept growing (Table 4), but be-

tween 2004 and 2008 the dynamics of the debt increase was moderate. The debt 

amounted to about 20% of the total incomes of LSUs and about 2% of the GDP. 

A significant growth of debt in these units happened in 2009 when it rose by 

40% compared with the previous year. In 2010 debt dynamics slowed down 

a bit (increase of 36.7%). However, it is difficult to say whether this tendency 

will continue in the future. The relation between the debt of LSUs and their in-

comes has this year reached an unprecedented level of 33.8%, 

 

Chart 1.  Investment expenditures of LSUs in 2004−2010 (in billion PLN and in relation 

to total expenditures 

Source: author‘s own work based on Sprawozdania z wykonania budżetu państwa oraz 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego [Reports on the execution of the 

national budget and budgets of local self-government units] accessed via: 

http://www.mf.gov.pl (DOA 15.04.2011). 

and the debt has amounted to almost 4% of the GDP. Yet, the debt of 

LSUs is much smaller than their share in financing public spending (in 2010 

expenditures of LSUs totalled 12.6% of the GDP). 
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Debt is a common phenomenon that occurs on every level of local self-

government but not in all units of it. Communes and towns with county rights 

incur debts most frequently. In recent years towns with county rights incurred 

43% of total debt of LSUs, communes – 37–38%, counties – 10% and provinces 

– 7–8%. This debt structure is a derivative of the number of LSUs of a given 

level, the scope of their tasks and their ‗self-government experience‘ understood 

as the time of their functioning in a local government structure. Moreover, the 

borrowing activity of big cities is determined by the level of their current ex-

penditures
35

, their openness to investment and use of repayable financing re-

sources. 

Table 4 

Debt of LSUs in 2004−2010 (before consolidation, in millions PLN, in relation to their 

incomes and the GDP)  

List 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

debt of LSUs before con-
solidation in millions PLN 

19 105  21 181  24 949  25 876  28 775  40 294  55 094 

debt as % of incomes 20.9 20.6 21.3 19.7 20.2 26.0 33.8 

debt of LSUs as % of the 
GDP 

2.1 2.2 2.4 2.2 2.3 3.0 3.9 

Source: author‘s own work based on: for years 1999−2007 – Information on liabilities 

with respect to debt types and on amounts due to local self-government units in 

particular years, http://www.mf.gov.pl (1.04.2011); for 2008 – Report on activ-

ity of regional chambers of audit and on the execution of budgets by local self-

government units in 2008, National Council of Regional Chambers of Audit, 

Warsaw 2009, p. 137; for 2009 – Report on activity of regional chambers of 

audit and on the execution of budgets by local self-government units in 2009, 

National Council of Regional Chambers of Audit, Warsaw 2010, p. 147; for 

2010 r. – Report on the execution of national budget for the period from 1st 

January 2010 to 31st December 2010. Information on the execution of budgets 

by local self-government units, the Council of Ministers, Warsaw 2011, p. 27, 

http://www.mf.gov.pl (17.06.2011). 

                                                             
35  The costs of public services in these units are higher than in other communes because the 

services are performed also for the benefit of people and entities which do not participate – except 
for the payment for a service – in financing them by means of local levies. 
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Debt increase in LSUs in the last two years was caused by many factors. It 

is an outcome of the economic slowdown that decreased own incomes
36

. Addi-

tionally the units made a lot of investment (in 2009–2010 investment expendi-

tures constituted about 24% of their total expenditures) thanks to non-repayable 

resources from the EU budget and the EFTA member states. This can be con-

firmed by the data on liabilities incurred in order to implement programmes and 

projects co-financed from the EU funds. In 2010 they amounted to 4950.9 mil-

lion PLN and rose by 104.4% compared with the previous year. The debt in-

crease cannot, however, be justified only by the inflow of the EU financial re-

sources. In 2010 liabilities related to credits and loans went up by 44.3% (com-

pared with 2009), but these were due liabilities that increased most – by 

46.2%
37

– when compared with 2009. Moreover, only 12% of new credits and 

loans and only 3% of newly issued bonds were related to co-financing the EU 

projects
38

. 

The debt increase of LSUs is also caused by a psychological factor. Ac-

cording to Poniatowicz, announcing new rules of determining acceptable debt 

level of LSUs and including them in the 2009 Public Finance Act caused a ma-

jor concern among self-government officials, who were afraid that their LSUs 

would lose credit worthiness and a chance to take out new credits and loans. 

This in turn made them incur debts in line with ‗the old principles‘
39

.  

The economic slowdown affects debt increase of LSUs also in other ways. 

The debt of LSUs gets bigger also because of a difficult financial standing of 

various ‗contractors‘ of these units, which translates into increasing liabilities to 

LSUs. For example, at the end of 2009 liabilities of LSUs included in the public 

debt were only 25% bigger than the amounts due to them. About 33% of this 

sum constituted amounts due and almost entirely concerned domestic entities, 

mainly from outside the PFS. In the same year amounts due to LSUs from enti-

                                                             
36  The debt increased most significantly in towns and cities with county rights which suffered 

most from the economic slowdown. 
37  Report on the execution of national budget for the period from 1st January 2010 to 31st 

December 2010. Information on the execution of budgets by local self-government units, op. cit., 
p. 28−29. 

38 P. Swianiewicz, Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne [Self-
government finance. Ideas, realization, regional policies], Municipium Publishing House, War-
saw 2011, p. 194. 

39  M. Poniatowicz, Czy Polsce grozi kryzys zadłużeniowy sektora samorządowego?, in: Fi-
nanse publiczne a kryzys ekonomiczny [Is Poland threatened by the debt crisis of local self-

government?, in: Public finance and the economic crisis], ed. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu.pl 
Publishing House, Warsaw 2011, p. 100. 
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ties from PFS amounted 8.3% of total amounts due to LSUs
40

. Limiting debt of 

LSUs by deducting from it the amounts due to the units, especially from the en-

tities from the PFS is worth considering. This of course would decrease the debt 

only artificially and on paper but such book-keeping practices have been used 

by the Ministry of Finance. 

As has been stated before, the biggest part of debt structure is related to 

loans and credits. Increase of liabilities on account of loans and credits has been 

observed for some years now, but the phenomenon became especially notice-

able in 2009. According to Kluza, it is a consequence of the financial crisis. 

Banks are more willing to grant loans to credible entities and LSUs are among 

them. As a result, since 2009 the number of banks taking part in tenders related 

to granting loans to LSUs has doubled. Moreover, the total sum of loans and 

credits granted to LSUs has increased significantly
41

 and liabilities on account 

of such loans and credits have exceeded 89% (or even 90% in communes and 

counties) of total liabilities. 

Analysing the level of debt of LSUs in the context of the structure of their 

budgetary expenses, it must be said that the debt is not a consumption debt (as 

opposed to the debt of the government sub-sector
42

) but a development-

supporting debt. The investments of LSUs (especially communes, and towns 

with county rights) are desired in the times of crisis, as they contribute to pull-

ing out of the crisis – and so they justify incurring debts
43

. 

Once debts have been incurred, however, they must be paid back and ser-

viced. Expenses related to debt servicing reveal a growing tendency but they 

generally do not exceed the level of 1% of the total expenditures of LSUs (ex-

                                                             
40  Report on activity of regional chambers of audit and on the execution of budgets by local 

self-government units in 2009, op. cit., p. 148. 
41  K. Kluza, Dostępność finansowania dla samorządów w okresie spowolnienia gospodarcze-

go w latach 2008−2010, in: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny [Access to financing re-
sources for local self-government units during the economic slowdown in 2008-2010, in: Public 
finance and the economic crisis], op. cit., p. 22−23. 

42  L. Patrzałek, Dług podsektora samorządowego a samodzielność finansowa jednostki 
samorządu terytorialnego [Debt of the self-government sub-sector and the financial independence 
of a local self-government unit], in: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny [Public finance and 
the economic crisis], op. cit, p. 84. 

43  D. Rynio, Finansowe aspekty wychodzenia z kryzysu społeczno-gospodarczego na poziomie 
lokalnym [Financial aspects of pulling out of the crisis at the local level], in: Znaczenie 
samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie [The sig-
nificance of local self-government for regional development in Poland, Germany and Ukraine], 

ed. S. Flejterski, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, the Research Bulletin of the University of 
Szczecin No. 620, Ekonomiczne Problemy Usług No. 61, Szczecin 2010, p. 392−393. 
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cept in 2010). It is a good situation because growing costs of debt servicing 

could lead to a debt trap and threaten the execution of LSU tasks, because such 

costs must be paid in the first place.  

Evaluating the borrowing activity of LSUs we must take into account the 

relation between LSUs‘ debts and incomes, which until 2013 is the basic value 

that formally limits the level of LSUs‘ debts (Chart 2). 

In accordance with the applicable law, the total amount of debt as of the 

end of a year may not exceed 60% of the generated income of a given LSU. The 

average level of LSU debt is still not high. In none of the analysed years the 

LSU debt exceeded the reference value. The biggest debt burden was recorded 

in 2010, when the total amount of the LSU debt was at the level of about 33.8% 

of the income of these entities. In all the years, the highest level of debt in rela-

tion to the income was recorded in large cities, whose debts account for the 

greatest percentage of the total debt of LSUs. Those LSUs whose financial 

standing is the weakest also have the lowest level of debt. Therefore, it may be 

claimed that there is a relation between the level of debt and the wealth of a par-

ticular local government unit.  
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

total 20,9 20,6 21,3 19,7 20,2 26,0 33,8

communes 18,7 17,6 18,5 17,5 17,4 22,5 30,3

counties 11,9 13,2 16,8 16,3 15,9 19,5 24,2

towns with county rights 30,0 28,7 27,6 24,0 26,8 36,6 43,5

provinces 8,1 12,5 16,6 17,8 18,1 15,6 30,4
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Chart 2.  LSUs‘ debts in 2004−2010 in relation to their generated incomes 

Source: as with Table 4. 

The majority of local self-government units pursue a reasonable policy 

when it comes to incurring debts. The relatively low level of debt in relation to 

income and a low level of expenses for the debt servicing in the total of expen-

ditures indicate the ability to correctly evaluate the safe level of debt for a par-

ticular local self-government unit (conditioned by the ability to repay and ser-

vice it). 

In reality, however, it does happen that LSUs exceed the limit of 60% (Ta-

ble 5). Basing on the data presented for selected years it is impossible to draw 

any decisive conclusions concerning the loosening of the borrowing policy of 

LSUs. In 2010 the level of debt acceptable by the state was exceeded by 68 

communes, 1 county and 2 towns with county rights. The cases of excessive 

debt are rare – at least from a formal perspective
44

 – but in 2010 the number of 

units not complying with the statutory criterion was four times higher as the 

year before.  

                                                             
44  The safe level of debt means here the situation when a LSU timely repays the borrowed 

capital and the interest, and the execution of its current tasks is not threatened.  
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Table 5 

Number of indebted local self-government units in 2009−2010, taking into account their 

types and the relation of debts to generated incomes.  

Year Type of LSU 
No liabili-

ties 

Total number of indebted LSUs 

total 

debt ratio 

below 

10% 

10%− 

20% 

20%–

30% 

30%–

40% 

40%–

50% 

50%–

60% 

over 

60% 

2009 total 145 2663 660 722 594 399 200 71 17 

communes 141 2272 579 607 504 339 165 64 14 

counties 3 311 72 102 69 44 20 3 1 

towns with 
counties 

rights  

0 65 3 8 18 16 14 4 2 

provinces 1 15 6 5 3 0 1 0 0 

2010 total 66 2743 333 510 624 567 436 203 70 

communes 63 2351 280 428 523 483 386 183 68 

counties 3 311 47 78 85 57 33 11 0 

towns with 
counties 
rights 

0 65 3 3 13 20 16 8 2 

provinces 0 16 3 1 3 7 1 1 0 

Source: as with Table 4. 

Not all the LSUs exceeded the acceptable level of debt, as the data in Ta-

ble 5 concern the total LSU debt, including the debt incurred in order to co-

finance projects supported from the EU funds, which is not counted as part of 

the statutory limited level of debt. Once you eliminate this type of debt, in 2010 

the ratio of 60% was exceeded by only 17 communes (0.6% of all the indebted 

LSUs). It is, however, worth noticing that in the analysed years the number of 

LSUs whose debt exceeded 20% of their generated incomes increased, which 

indicates an intensified use of debt instruments.  

The state controls and limits the debts of LSUs in order to protect them 

from insolvency and in order to control the level of debt in the whole PFS, i.e. 

the public debt. Table 6 shows the level of LSU debt in the context of the public 

debt, i.e. after consolidation.  
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Table 6 

PFS debt after consolidation in 2004−2010 (according to the nominal value, in billions 

of PLN) 

Specification 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PFS debt 431,43 466,59 506,26 527,44 597,76 669,88 747,89 

1. Debt of government 
sub-sector, including: 

402,97 439,33 477,92 500,21 566,88 623,59 692,36 

treasury 401,38 438,42 476,55 498,96 565,46 622,39 691,21 

2. Debt of local self-
government sub-
sector, including: 

18,40 20,17 23,28 24,48 28,11 39,32 53,51 

LSUs and their asso-
ciations 

15,36 17,16 19,99 21,20 24,97 36,37 50,56 

self-government ear-
marked funds with le-
gal personality  

0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 

self-government inde-
pendent public health 
care institutions  

2,98 2,95 3,23 3,20 3,09 2,92 2,87 

self-government cul-

tural institutions 

0,02 0,03 0,06 0,05 0,02 0,03 0,06 

other self-government 
legal persons founded 
on the basis of statutes 
– other than the Public 
Finance Act – in order 
to perform public 

tasksa 

0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

3. Debt of the social 
insurance sector 

10,07 7,08 5,06 2,74 2,77 6,96 2,02 

a 
With the exception of enterprises, banks and commercial companies. 

Source:  Debts of the public finance sector, time series, http://www.mf.gov.pl (DOA 

20.06.2011). 

In 2004−2010 Poland‘s public debt increased by about 73% and reached 

the amount of 747.9 billion PLN. The dynamics of the increase in debt is not 

homogeneous for particular entities of the public finance sector. It must be ad-

mitted that in the analysed period the debt of the Treasury grew by ―only‖ 

163%, whereas the debt of LSU and their associations by 229%. Nevertheless, 

local self-government units and their associations‘ contribution to the increasing 

of the amount of the debt is insignificant. Over the past two years, when the 
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LSU debt grew significantly, their and their associations‘ debts accounted for 

only 5.4% and 6.8% of the state‘s public debt. A slightly higher percentage of 

the state‘s public debt is the debt of the whole self-government sub-sector of the 

PFS. It must be noted that the growth in the LSU debt in 2009−2010 coincided 

with a decrease in the debt of local self-government independent health care in-

stitutions, which was partly a result of their liquidation, also in order to establish 

a company to run a non-public health care facility. The liquidations are stimu-

lated by means of financial incentives prepared by the government.  

It would be interesting to extract from the amount of the LSU debt those 

liabilities that have been incurred due to the necessity to provide own contribu-

tion and to pre-finance expenditures. Such liabilities are not taken into account 

when calculating the debt ratios for LSUs. It would be worth carrying out 

a similar operation when calculating the state‘s public debt (especially that there 

have already been attempts at calculating the debt associated with the state‘s 

pension obligations).  

Conclusion 

The construction of the existing and planned restrictions aimed at direct or 

indirect limitation of the LSU debt in Poland is modelled on the construction of 

fiscal rules existing in other EU countries. At the same time, it is emphasised 

that there is willingness to further link the debt with LSUs‘ budgetary results. 

The increase in the LSU debt in 2009−2010 coincided with the increase in 

the debt of the Treasury, state higher schools, public independent health care in-

stitutions and public cultural institutions. The borrowing activity of these enti-

ties was reflected in the fast increase in the state‘s public debt. The growth of 

the relation of this debt to the GDP raised concerns of the finance minister, who 

started to look for ways of inhibiting the further growth of the public debt. One 

of such ways was the plan to introduce additional restrictions on the LSU debt. 

As of June 2011, it seems unlikely that the restrictions will be introduced. The 

abandonment of the plan to establish additional restrictions on local self-

government units is – in my opinion – justified for the following reasons: 

1. In most cases LSUs incur liabilities carefully, taking into account the 

real possibilities of repaying and servicing them. This is confirmed by 

the data on the number of LSUs whose debts did not exceed 60% of 

their incomes. 
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2. Despite dynamic development, the debts of local self-government units 

account for an insignificant percentage of the state‘s public debt – they 

do not exceed 7% of this debt. At the same time, the negative influence 

of these units‘ debts on the macroeconomic conditions is also insig-

nificant
45

. 

3. The self-government debt – as opposed to the debt of the Treasury – is 

aimed at investments, which is evidenced by a high percentage of ex-

penses on investments in the budgets of LSUs. 

4. The introduction of new restrictions is unfair especially for those local 

self-government units that so far have not had high budgetary deficits 

and debts, as they have been still working on investment programmes. 

Moreover, new regulations were to apply to all LSUs in the same way, 

regardless of whether they have budgetary deficits and are highly in-

debted or not
46

.  

5. The introduction of new restrictions would unnecessarily limit the pos-

sibilities of financing local and regional development. This is espe-

cially dangerous in the final period of using European funds earmarked 

for Poland in the EU financial perspective for 2007−2013. Limiting the 

development may have long-term negative consequences for the whole 

country, because – as it is stressed by S. Owsiak – the activities of 

LSUs may play a positive role in weakening the effects of the crisis of 

the Polish economy and create impulses to economic development
47

. 

6. The introduction of the new limit is both socially and politically harm-

ful. As it is emphasized by R. Grobelny, limiting investments ―will 

cause the increase in the unemployment rate and as a result – will have 

a negative impact on the public mood... This will significantly under-

mine the trust of the public to the authorities (who will be regarded as 

failing to fulfil their promises) and will become part of the election 

campaign‖
48

. 

                                                             
45  P. Swianiewicz, Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne [Self-

government finance. Ideas, execution, local policies], op. cit, p. 204. 
46  R. Grobelny, Hamowanie bez sensu [Inhibiting without sense], ―Rzeczpospolita‖ daily of 

April 11th, 2011.  
47  S. Owsiak, Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy 

samorządu terytorialnego w Polsce, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie [State fi-
nance policy during the economic crisis from the point of view of local self-governments in Po-

land, in: Local self-government in integrated Europe], op. cit., p. 24. 
48  R. Grobelny, Hamowanie bez sensu, op. cit. 
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7. The introduction of restrictions on budget deficits would not decrease 

budget expenditures in those LSUs, where investments are being exe-

cuted. Reducing the investments would require breaking the signed 

contracts, which in turn would mean the necessity to pay damages to 

the contractors.  

8. Introducing new restrictions is unnecessary as the budgetary deficit of 

LSUs will be limited – albeit not sooner than from 2014 – by a new 

debt ratio and since 2011 it has been limited by the requirement to 

keep the current balance. 

9. Also, it should be remembered that studies conducted in various coun-

tries have shown that if local bodies are subjected to statutory restric-

tions when it comes to debts, state bodies tend to become more and 

more indebted. This is due to the fact that when LSU bodies may not 

incur debts under their own powers they exercise pressure on the cen-

tral government to borrow funds on their behalf
49

 and make the re-

sources available to local communities in the form of transfers. 

DODATKOWE OGRANICZENIA W PROCESIE ZADŁUŻANIA SIĘ 

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W OBLICZU ROSNĄCEGO DŁUGU PUBLICZNEGO. 

METODY I UWARUNKOWANIA RESTRYKCJI 

Streszczenie 

Celem artykułu jest przybliżenie sposobów limitowania zadłużenia jednostek sa-

morządowych szczebla lokalnego i próba odpowiedzi na pytanie, czy poziom zadłuże-

nia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jest wystarczającym powodem do te-

go, aby wprowadzić nowe restrykcje w zakresie limitowania poziomu zadłużenia JST. 

Poprzez skalę zadłużenia rozumiana jest: kwota zadłużenia, dynamika długu oraz cel 

                                                             
49  J. von Hagen, B.J. Eichengreen, Budget Processes and Commitment to Fiscal Discipline, 

IMF Working Papers, Waszyngton 1996, quoted: M. Hallerberg, J. von Hagen, Organizacja pro-
cesu budżetowego w Polsce. Reguły budżetowe a stabilność finansowa i gospodarcza [The orga-
nisation of budgetary process in Poland. Budgetary rules and fianancial and economic stability], 

a report prepared as part of the programme ―Sprawne Państwo‖ (―Efficient State‖) financed by 
Ernst & Young, Warsaw 2006, p. 18. 
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(rodzaj wydatków współfinansowanych z udziałem długu) i relacja długu 

z uwzględnieniem kosztów jego obsługi w stosunku do dochodów budżetowych JST. 

Dane empiryczne ilustrujące poziom zadłużenia JST dotyczą okresu 2004–2010. 
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DETERMINANTY EFEKTYWNOŚCI USŁUG KOMUNALNYCH
1
 

Wprowadzenie 

Problematyka efektywności usług komunalnych jest bardzo trudna i złożo-

na. Począwszy od sprecyzowania jej definicji, poprzez między innymi określe-

nie sposobów jej ujmowania i pomiaru, a także wskazania czynników ją deter-

minujących, aż do prawidłowego analizowania uzyskanych wyników. Świad-

czenie usług komunalnych może się odbywać w sposób bardziej bądź mniej 

efektywny. Wpływ na to ma szereg czynników, które w różnym kierunku - ob-

niżenia bądź wzrostu - oraz z różną siłą mogą ją kształtować. Ich oddziaływanie 

może warunkować zarówno poziom nakładów jak i uzyskiwanych efektów. Ce-

lem artykułu jest próba wskazania oraz uporządkowania głównych czynników 

wpływających na efektywność usług komunalnych.  

1. Otoczenie organizacji a determinanty efektywności usług komunalnych 

Determinanty efektywności powiązane są z działalnością konkretnego 

podmiotu rynkowego, który kreuje usługi komunalne i funkcjonuje w określo-

nym otoczeniu. W teorii zarządzania wyróżnia się otoczenie zewnętrzne oraz 

wewnętrzne organizacji, a wśród nich określone siły wpływające na przedsię-

biorstwo, a tym samym także na efektywność. Otoczenie zewnętrzne, czyli 

                                                             
1  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010/2011 jako projekt badaw-

czy. 



134 Agnieszka Kwarcińska 

 

wszystko to, co znajduje się poza organizacją, a może na nią oddziaływać, skła-

da się z dwóch warstw
2
:  

a) otoczenia ogólnego, które ma wymiary: 

- ekonomiczny, rozumiany jako ogólna kondycja systemu gospo-

darczego, w którym działa organizacja, 

- technologiczny, czyli metody pozwalające przekształcać zasoby 

w produkty i usługi, 

- prawno-polityczny, jako państwowa [w tym także samorządowa – 

przyp. autorki] regulacja działalności gospodarczej i ogólne stosun-

ki między gospodarką a państwem, 

- socjokulturowy, tworzony przez zwyczaje i nawyki, wartości i de-

mograficzne cechy społeczeństwa, w którym funkcjonuje organiza-

cja, 

- międzynarodowy, traktowany jako zakres, w jakim organizacja 

uczestniczy w działalności gospodarczej w innych krajach lub po-

zostaje pod jej wpływem; 

b) otoczenia celowego, obejmującego: 

- konkurentów, czyli organizacje, które konkurują o zasoby, 

- klientów, płacących za nabycie produktów organizacji, 

- dostawców, czyli tych, którzy dostarczają zasoby organizacji, 

- strategicznych sojuszników, obejmujących organizacje współpracu-

jące w ramach wspólnego przedsięwzięcia, 

- regulatorów, stanowiących zbiór jednostek, które mogą kontrolo-

wać, regulować lub w inny sposób wpływać na politykę i praktyki 

organizacji, 

- związki zawodowe, stanowiące zorganizowane grupy pracowni-

ków, 

- właścicieli, czyli tych, którzy uczestniczą we własności organizacji. 

Otoczenie wewnętrzne tworzone przez warunki i siły wewnątrz organizacji 

obejmuje przede wszystkim3: 

- zarząd, traktowany jako ogólne określenie osób zarządzających or-

ganizacją, 

- pracowników, czyli poszczególnych członków organizacji, 

                                                             
2  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1999, s. 102 i nast. 
3  Ibidem. 
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- kulturę, obejmującą zestaw wartości, które pomagają członkom or-

ganizacji zrozumieć, za czym organizacja się opowiada, jak pracuje 

i co uważa za ważne. 

Wszystkie przedstawione elementy otoczenia podmiotów rynkowych mają 

także określony wpływ na kształtowanie efektywności ich produkcji oraz 

świadczonych przez nie usług.  

Z kolei M.E. Porter wskazał na znaczenie w działalności przedsiębiorstw 

pięciu sił istniejących w sektorze, które decydują o jego dochodowości i natęże-

niu konkurencji. Zaliczył do nich: konkurencję wewnątrz sektora, potencjalnych 

wchodzących na rynek, substytuty, dostawców oraz nabywców
4
. Siły te warun-

kować mogą także efektywność. Ich analiza w odniesieniu do usług komunal-

nych ze względu na znaczne, wieloaspektowe zróżnicowanie tych usług wyma-

ga przede wszystkim skupienia na konkretnym rodzaju usługi komunalnej. Dla 

przykładu, na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie posiadają 

bliskich substytutów, zdominowanym przez monopolistów lokalnych, gdzie 

brak jest potencjalnych wchodzących i konkurencji w sektorze, nie ma znaczą-

cej siły przetargowej dostawców, bardzo trudno mówić wtedy o sile przetargo-

wej nabywców, niejednokrotnie „skazanych‖ na określonej jakości produkt. 

Z kolei w przypadku usług wywozu odpadów komunalnych świadczonych na 

konkurencyjnym rynku, gdzie funkcjonują dostawcy oraz inni potencjalni 

wchodzący, poszczególne siły nabierają zróżnicowanego znaczenia, 

a szczególnie ważna jest wówczas siła przetargowa nabywców. Charaktery-

styczne jest, że analiza znaczenia sił, czyli inaczej mówiąc czynników wpływa-

jących także na efektywność usług komunalnych, powinna rozpoczynać się od 

precyzyjnego określenia rodzaju usługi komunalnej podlegającej analizie, 

a następnie określenia dla niej ram prawno-organizacyjnych. 

W innym ujęciu B. Ziębicki, odnosząc się do uwarunkowań oceny efek-

tywności usług użyteczności publicznej, do których zaliczyć można także usługi 

komunalne, dokonał ich podziału na trzy grupy
5
: 

a) ogólne cechy usług: niematerialność, nierozdzielność, nietrwałość, 

różnorodność, i inne opisane szerzej w rozdziale pierwszym pracy; 

b) specyfika usług użyteczności publicznej – nadrzędny charakter zadań 

społecznych, ich powszechna dostępność, równoprawne korzystanie 

                                                             
4  M.E. Porter, Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warsza-

wa 1992, s. 23. 
5  B. Ziębicki, Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicz-

nej, Zeszyty Naukowe nr 6 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2007, s. 152–154.  
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z nich przez wszystkich obywateli, nierywalizacyjność (zbiorowa kon-

sumowalność), ciągłość (nieprzerywalność) ich świadczenia, nieuza-

leżnianie prowadzenia działalności od korzyści o charakterze ekono-

micznym, wysoki stopień uzależnienia od finansowania zewnętrznego 

(możliwość finansowania ze środków prywatnych, społecznych i pu-

blicznych), lokalizacja ich świadczenia uzależniona od przestrzennego 

rozmieszczenia potrzeb klientów, powszechne zaufanie do usługodaw-

cy, instytucjonalna samodzielność przy jednoczesnym uzależnieniu od 

organu założycielskiego; 

c) specyfika poszczególnych rodzajów usług użyteczności publicznej – 

specyficzne warunki danego rodzaju usługi czy nawet instytucji je 

świadczących, np. precyzja, szybkość, profesjonalizm itp. 

Warto dodać, że powyższy podział czynników warunkujących ocenę efek-

tywności usług użyteczności publicznej implikuje jednocześnie kryteria oceny 

efektywności. Istotne jest, że zaproponowany przez B. Ziębickiego podział 

uwarunkowań i kryteriów oceny opiera się na trzystopniowym konkretyzowaniu 

i zbliżaniu się do czynników (uwarunkowań) określających wybrany rodzaj 

usługi komunalnej. Pozwala to w dalszej kolejności w sposób bardzo precyzyj-

ny dostosować grupy mierników efektywności danej usługi komunalnej. 

Wyodrębniając poszczególne podmioty realizujące usługi komunalne, 

można zauważyć, że one także działają w konkurencyjnym otoczeniu, przy 

określonych regulacjach prawnych, z zaangażowaniem określonych pracowni-

ków, świadcząc usługi dla określonego grona odbiorców. Od tych wszystkich 

czynników zależy efektywność danej organizacji, a następnie efektywność kon-

kretnych usług podlegająca ocenie przy uwzględnieniu szczegółowych uwarun-

kowań. Poszczególne elementy otoczenia stanowią zmienne warunkujące z jed-

nej strony osiągane efekty, a z drugiej ponoszone nakłady, czyli warunkujące 

efektywność usług komunalnych. Należy jeszcze pamiętać, że usługi komunal-

ne posiadają cechy wyróżniające je spośród zbioru usług i nadające szczególne-

go znaczenia określonym determinantom efektywności. Do głównych wyróżni-

ków usług komunalnych można zaliczyć fakt, że ich świadczenie związane jest 

ściśle z koniecznością realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego 

(JST), głównie gmin, zadań własnych
6
. Poza tym usługi komunalne podlegają 

szerokim regulacjom prawnym. Z tego punktu widzenia najistotniejsze jest 

prawne ujęcie gospodarki komunalnej. Obejmuje ona w szczególności zadania 

                                                             
6  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, art. 7. 
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o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwa-

ne zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług po-

wszechnie dostępnych
7
. Warto także podkreślić, że w powiązaniu z zadaniami 

gminy usługi komunalne stanowią zbiór usług, do których można zaliczyć 

głównie: zaopatrywanie w wodę, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów ko-

munalnych, utrzymanie wysypisk oraz unieszkodliwianie odpadów komunal-

nych, zaopatrzenie w energię i ciepło, zapewnienie lokalnego transportu zbio-

rowego
8
. Cechą wspólną tych wszystkich usług jest przede wszystkim ich wy-

soki stopień istotności dla funkcjonowania społeczności lokalnej. Należy jednak 

podkreślić, że ich szeroki zbiór stwarza niejednokrotnie potrzebę indywidualne-

go traktowania każdej z osobna. Określając specyfikę usług komunalnych, nie 

można pominąć także kilku kwestii związanych ze szczególnymi regulacjami 

dotyczącymi zarówno rynków poszczególnych rodzajów usług komunalnych 

(np. ceny maksymalne – górne stawki opłat), podmiotów realizujących określo-

ne usługi (np. konieczność uzyskania zezwolenia), jak i samych usług (np. usta-

lane normy jakościowe). W przypadku tych usług swoiste są także niekiedy 

sposoby finansowania i opłacania ich, formy prawne podmiotów realizujących 

te usługi, niejednokrotnie brak dostępu do substytutów tych usług, a także po-

trzeba uwzględniania oczekiwań i zadowolenia społeczności lokalnej z tych 

usług. 

Opierając się na powyższych rozważaniach dotyczących otoczenia funk-

cjonujących na rynku podmiotów oraz specyfiki usług komunalnych, można 

podjąć próbę wskazania głównych determinant efektywności usług komunal-

nych i uporządkować je w dwóch grupach: 

a) czynniki zewnętrzne, kształtowane głównie przez otoczenie zewnętrz-

ne, 

b) czynniki wewnętrzne, zależne przede wszystkim od podmiotu świad-

czącego usługę. 

Zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne mogą oddziaływać 

w określonym kierunku oraz z różną siłą na efektywność usług komunalnych. 

Z punktu widzenia podmiotu świadczącego usługę komunalną w odniesieniu do 

realizacji przedsięwzięć efektywnych łatwiej jest uporać się z czynnikami od 

nich zależnymi, na które mają szansę bezpośrednio i szybko wpływać, niż do-

                                                             
7  Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. 1997, nr 9, poz. 43, art. 1. 
8  M. Dylewski, B. Filipiak, Usługi publiczne, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flej-

terski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 459. 
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stosowywać swoje działania do wymagań otoczenia. Należy jednak pamiętać, 

że każda firma, również ta świadcząca usługi komunalne, działa w warunkach 

gospodarki rynkowej oraz ustawicznych zmian, które wymuszają na niej ko-

nieczność dynamicznego reagowania.  

2. Identyfikacja i charakterystyka wybranych determinant 

Do najistotniejszych czynników zewnętrznych wpływających na efektyw-

ność usług komunalnych można zaliczyć między innymi: 

1. Uwarunkowania prawno-organizacyjne, wśród których można 

wskazać przede wszystkim: formy prawne podmiotów świadczących 

usługi komunalne, stopień zależności podmiotu świadczącego usługę 

komunalną od gminy, zasady świadczenia usług komunalnych oraz 

normy prawne w zakresie określonych usług komunalnych. Forma 

prawna zależna od organizatora usług w dużym stopniu determinuje 

zachowania JST dotyczące skłonności do dofinansowywania nieefek-

tywnych (nierentownych) podmiotów lub samego procesu świadczenia 

usług. Poza tym stopień zależności podmiotu świadczącego usługę 

komunalną od jednostki samorządu terytorialnego wiąże się między 

innymi z możliwością wpływania gminy na warunki świadczenia 

usług, np. określania poziomu ceny maksymalnej bądź taryf opłat, co 

z kolei w znaczącym stopniu decyduje o efektywności podmiotów ko-

munalnych. Odnosząc się do zasad świadczenia usług komunalnych, 

można zauważyć, że jeżeli są to zasady wolnej konkurencji i o wybo-

rze świadczeniodawcy decydują warunki rynkowe, można uznać, że 

działania takiego podmiotu będą zmierzać do efektywnego funkcjono-

wania. Wynika to przede wszystkim z konieczności rentowności okre-

ślonych działań rynkowych.  

2. Poziom konkurencji – dotyczy zarówno określonej branży, jak 

i świadczenia konkretnego rodzaju usługi. Podkreślić należy, że w sy-

tuacji występowania wielu podmiotów realizujących usługi komunalne 

istnieje możliwość wyboru świadczeniodawcy nie tylko tańszego, ale 

także solidniejszego, z doświadczeniem, oferującego wyższą jakość 

obsługi itd. niż rywale.  

3. Dostęp do substytutów dla danej usługi. W odniesieniu do usług 

komunalnych trudno mówić o substytutach ze względu na ich specyfi-
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kę. Bardzo trudno znaleźć substytut dla dostarczania wody czy wywo-

zu odpadów komunalnych. Brak substytutów wpływa negatywnie na 

efektywność usług komunalnych, tzn. brakuje naturalnej motywacji 

przedsiębiorstw do coraz doskonalszego świadczenia usług, klienci są 

bowiem niejako skazani na dany standard usług. Trudno także w takich 

warunkach rozszerzać problem lojalności i przywiązania klientów do 

konkretnych usług i firm. 

4. Cechy nabywców usług. Społeczność lokalna o właściwych sobie ce-

chach, strukturze wiekowej, zasobach majątkowych, wymagająca 

usług konkretnej ilości i jakości stanowi uwarunkowanie zewnętrzne 

przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne. Inaczej mówiąc, fir-

my te nie trafiają na konkretnego, wybranego, niszowego klienta, do-

starczają lub świadczą usługę każdemu, kto należy do danej społeczno-

ści ograniczonej danym terytorium. Dlatego tym trudniejsze wydaje się 

wyłonienie statystycznego, przeciętnego obywatela, który dokonuje 

oceny efektów usług, a to z kolei przekłada się na jej efektywność od 

strony społecznej.  

5. Jakość, którą można rozpatrywać w kategorii czynników zewnętrz-

nych, jak i wewnętrznych determinujących efektywność. Może być 

wymagana (stanowiona) prawnie, np. przez standardy i normy nieza-

leżne od firm świadczących usługi, jak i np. poprzez zasoby osobowe 

firmy świadczące bezpośrednio usługi. Różne rodzaje usług, także ko-

munalnych, podlegają odrębnym przepisom i normom, których prze-

strzeganie warunkuje dostarczanie usług określonej jakości, np. normy 

dotyczące jakości wody, normy sanitarne itp. Istotne jest, że w zależ-

ności od poziomu jakości kształtowane mogą być w różnym stopniu 

poszczególne aspekty efektywności. Od strony ekonomicznej odpo-

wiednia jakość sprzyja efektywnemu wykorzystywaniu wszystkich 

czynników wytwórczych firmy, np. większa liczba awarii oznacza ko-

lejne nakłady. W ujęciu społecznym wysoka jakość świadczy o coraz 

wyższym poziomie zadowolenia klienta. 

Z kolei wśród czynników wewnętrznych wpływających na efektywność 

usług komunalnych można wskazać przede wszystkim: 

1. Zasoby przedsiębiorstwa, obejmujące zarówno personel świadczący 

usługi: struktura, kwalifikacje, wydajność, jak również zasoby mająt-

kowe, ich strukturę oraz innowacje. Uwzględniając podstawowy po-
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dział zasobów przedsiębiorstwa na ziemię, kapitał, pracę oraz przed-

siębiorczość, w przypadku przedsiębiorstw usługowych szczególną 

uwagę należy zwrócić na przedostatni czynnik. To pracownicy świad-

czący usługę stanowią bezpośredni człon relacji z klientem i to od nich 

zależy w największym stopniu zadowolenie klienta. Warto tutaj przy-

toczyć definicję przedsiębiorstwa efektywnego, która zawiera odnie-

sienie do znaczenia personelu, jego predyspozycji, umiejętności i kre-

atywności: „Efektywne przedsiębiorstwo to przede wszystkim takie, 

które rozumie, reaguje i wpływa na swoje otoczenie, charakteryzuje się 

umiejętnością właściwego pozyskiwania zasobów, odpowiedniego ni-

mi zarządzania, osiągania wytyczonych celów i zaspokajania potrzeb 

pracowników i klientów, produktywne i skuteczne w swych działa-

niach, umiejące się dostosować do zmian, lojalne zarówno wobec pra-

cowników, jak i klientów, skupiające w swoich strukturach zadowolo-

nych z wykonywanej pracy i kreatywnych pracowników, tworzących 

nowatorskie idee, które stanowią wartość dla klienta‖
9
. Należy właśnie 

podkreślić, że każdą firmę tworzą przede wszystkim ludzie, czy to ka-

dra zarządzająca, czy personel obsługujący, każdy z pracowników ma 

w firmie określone zadania, a ich właściwe wykonywanie przyczynia 

się do efektywności usług. Szczególnego znaczenia nabiera tutaj struk-

tura organizacyjna firm, wykształcenie pracowników, a także wydaj-

ność ich pracy. Pozostałe czynniki produkcji także mają swój udział 

w oddziaływaniu na efektywność usług komunalnych. Zasoby mająt-

kowe firmy przekładają się na potencjał produkcyjny oraz inwestycyj-

ny, a to z kolei wpływa na poziom efektywności usług. W literaturze 

ekonomicznej bardzo często podkreśla się znaczenie dla przedsię-

biorstw przedsiębiorczości oraz innowacyjności i wdrażania nowocze-

snych technologii. Wymienione czynniki zawierające się zasobach 

przedsiębiorstwa wiążą się z kosztami działalności firmy, które stano-

wią kolejne ogniwo determinujące od wewnątrz efektywność usług 

komunalnych.  

2. Organizację procesu świadczenia usługi. Właściwa organizacja 

przekłada się zarówno na efektywne wykorzystane czynników wy-

twórczych w firmie, jak i na wyższy poziom zadowolenia klientów. Na 

                                                             
9  S. Borkowski, E. Wszendybył, Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2007, s. 149. 
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korzyść świadczą w tym przypadku terminowość, szybkość wykony-

wania usług, dostępność cenowa, czasowa, informacyjna itp. 

3. Koszty, a w tym ich strukturę oraz materiałochłonność i energochłon-

ność działalności.  

4. Jakość – odnoszącą się głównie do jakości obsługi klienta i warunku-

jąca społeczny aspekt efektywności. 

Istotne jest, że poszczególne zmienne mogą oddziaływać na efektywność 

usług komunalnych w sposób pozytywny bądź negatywny. Działania świadcze-

niodawców usług komunalnych zmierzać powinny w kierunku minimalizowa-

nia negatywnego wpływu określonych czynników, jak i wzmacniania tych ele-

mentów, które zgodnie z ekonomiczną zasadą efektywności dają szanse 

usprawnienia funkcjonowania podmiotu na rynku i świadczenia usług w sposób 

efektywniejszy także w aspekcie społecznym. 

Podsumowanie 

Należy podkreślić, że efektywność usług komunalnych jest determinowana 

przez szereg czynników. W niniejszym artykule przedstawiono jedynie najistot-

niejsze z nich, które z pewnością nie wyczerpują całej ich listy. W celu prze-

prowadzenia gruntowniejszych rozważań zarówno na temat poszczególnych de-

terminant, jak i analizy ich siły oraz kierunku wpływu na efektywność usług 

komunalnych zasadne wydaje się precyzyjniejsze odniesienie do konkretnego 

rodzaju usługi.  
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DETERMINANTS OF THE EFFICIENCY OF MUNICIPAL SERVICES 

Summary 

The effectiveness of municipal services is dependent on many factors that posi-

tively or negatively can affect both the level of inputs and outcomes. The main determi-

nants included, among others: legal and organizational conditions, the level of competi-

tion, access to substitutes for the service and the characteristics of buyers. Emphasized 

that the actions of municipal services providers should aim towards minimizing the 

negative impact of certain factors, as well as strengthening those elements which, in ac-

cordance with the principle of economic efficiency have the opportunity to pro-

efficiency activities. 

Translated by Agnieszka Wysocka
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WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA ATRAKCYJNOŚĆ PRODUKTU 

TURYSTYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU „KAJAKIEM 

DO MORZA – STWORZENIE SIECI PRZYSTANI KAJAKOWYCH 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA RZECE REDZE, 

W 4 MIEJSCOWOŚCIACH POWIATU GRYFICKIEGO: PŁOTACH, 

GRYFICACH, TRZEBIATOWIE, MRZEŻYNIE” 

Wprowadzenie  

Atrakcyjność turystyczna określana jest w literaturze jako pojęcie złożone. 

W kontekście atrakcyjności można mówić m.in. o poszczególnych elementach 

produktu turystycznego, walorach turystycznych, dostępności komunikacyjnej, 

formach uprawianej turystyki.  

Niniejszy artykuł poświęcony jest rozważaniom na temat atrakcyjności tu-

rystycznej obszaru, opartej na zmodernizowanym produkcie turystycznym 

w ramach dofinansowania ze środków europejskich. Autorzy skupili się na wy-

branym przykładzie z województwa zachodniopomorskiego – projekcie „Kaja-

kiem do morza – stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Pło-

tach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie‖, podejmując jednocześnie próbę 

określenia zainteresowania produktem przed modernizacją i po modernizacji. 
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1. Atrakcyjność produktu turystycznego 

Pojęcie produktu ogółem ma swoje miejsce w teorii marketingu, gdzie wy-

stępuje wiele jego definicji. W ujęciu autorstwa Ph. Kotlera produkt jest defi-

niowany jako „cokolwiek, co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać 

nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrze-

bę‖
1
. Produkt określany jest także jako pewnego rodzaju zbiór korzyści dla na-

bywcy w postaci użyteczności czy przyjemności. Zatem produkt w tym ujęciu 

jest sumą materialnych i niematerialnych cech, które zawierają użyteczność 

i korzyści funkcjonalne, społeczne i psychologiczne
2
. W marketingu terytorial-

nym funkcjonuje pojęcie produktu turystycznego, które występuje w literaturze 

głównie w podejściu strukturalnym, gdzie podkreśla się jego dużą pojemność, 

złożoność i elastyczność
3
. Natomiast V.T.C. Middleton uważa, że produkt wła-

śnie w takim ujęciu występuje jako pakiet składników materialnych i niemate-

rialnych, opartych na możliwościach spędzania wolnego czasu w miejscu doce-

lowym. W literaturze występuje pewna uproszczona klasyfikacja produktu tury-

stycznego, której podstawą są charakterystyczne elementy poszczególnych pro-

duktów. Wyróżnione są w nim: produkt turystyczny – rzecz, produkt turystycz-

ny – usługa, produkt turystyczny – wydarzenie, produkt turystyczny – impreza, 

produkt turystyczny – szlak oraz produkt turystyczny – obszar
4
.  

Obszar jest szczególnym zdeterminowanym geograficznie produktem tu-

rystycznym, definiowanym jest jako zbiór wybranych elementów potencjału tu-

rystycznego danego obszaru, które połączone są pewną nadrzędną ideą, decydu-

jącą o jego atrakcyjności, oryginalności oraz odrębności. Produkt turystyczny 

obszar składa się z wielu różnorodnych elementów, do których należą
5
: 

a) dziedzictwo (przyroda, kultura, historia), 

b) infrastruktura (baza noclegowa, gastronomiczna, paraturystyczna), 

c) wartość dodana (idea, nazwa, wizerunek, stereotypy), 

d) organizacja i zarządzanie (wszelkie struktury i działania pozwalające 

funkcjonować powyższym elementom jako produkt turystyczny). 

                                                             
1  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, 

Warszawa 1994, s. 400 
2  S. Bosiacki, J. Sikora, Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, Wyd. AWF w Pozna-

niu, Poznań 1999, s. 54. 
3  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Eko-

nomiczne, Warszawa 2005, s. 73. 
4  Ibidem, s. 74.  
5  Ibidem. 
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Podstawą, istotą produktu turystycznego obszar jest jego dziedzictwo, do 

którego zalicza się walory przyrodnicze, ale również między innymi działalność 

człowieka (zamki, zabytki) oraz potencjał turystyczny (bogactwo i możliwości 

obszaru ogółem). Do infrastruktury należą elementy uatrakcyjniające potencjał 

turystyczny obszaru i obejmują obiekty hotelowe, gastronomiczne i inne. Po-

ziomem trzecim jest sfera psychologiczna obszaru – wartość dodana. Charakte-

ryzuje się kreowaniem pewnej „otoczki‖ wokół produktu turystycznego w po-

staci przeżyć, emocji, wyobrażeń, satysfakcji itp.  

Podział produktu turystycznego – obszar w literaturze występuje także 

w aspekcie struktury hierarchicznej
6
: lokalny produkt turystyczny – obszar (np. 

gmina, powiat), regionalny produkt turystyczny – obszar (np. krainy geogra-

ficzne, województwa), krajowy produkt turystyczny – obszar (terytorium pań-

stwa) oraz subkontynentalny produkt turystyczny – obszar (np. zbiór kilku 

państw). Produkt turystyczny obszar, który cieszy się zainteresowaniem tury-

stów oraz jest regularnie odwiedzany, może być uważany za atrakcyjny tury-

stycznie. Elementy, od których zależy jego atrakcyjność, są niezwykle ważne i 

kluczowe w przyciąganiu turystów do miejsca. 

Zainteresowanie produktem turystycznym, konkretnym obszarem może 

być uzależnione od jego atrakcyjności turystycznej, jak również sposobu i siły 

przyciągania turystów. Złożoność pojęcia atrakcyjność turystyczna jest argu-

mentowana w literaturze tym, iż obok istniejących obiektywnie warunków śro-

dowiska przyrodniczego, kulturowego czy społecznego ważną rolę w warto-

ściowaniu odgrywa czynnik psychologiczny
7
. Przez pojęcie atrakcyjność tury-

styczna można rozumieć właściwość obszaru lub miejscowości, która wynika z 

zespołu cech przyrodniczych czy pozaprzyrodniczych, wzbudzających zaintere-

sowanie i przyciągających turystów. Pojęcie to jest zbiorem elementów, takich 

jak: walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunika-

cyjna, które to stanowią podstawę rozwoju wszelkiej aktywności turystycznej 

oraz zaspokajania potrzeb turystycznych
8
. Atrakcyjność turystyczna może być 

postrzegana według znaczenia
9
: 

                                                             
6  Ibidem, s. 111. 
7  J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, za: 

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. 
Plany rozwoju turystyki, t. 3, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, WN UAM, Poznań 2009, s. 19. 

8  Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007, s. 24. 
9  Ibidem. 
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a) uniwersalnego – gdy cechy przyrodnicze, kulturowe oraz wyposażenie 

obszaru w infrastrukturę turystyczną są atrakcyjne dla ogółu turystów; 

b) względnego – gdy atrakcyjność obszaru rozpatrywana jest przez pry-

zmat określonych form turystyki (np. atrakcyjność dla turystki żeglar-

skiej, rowerowej, narciarskiej). 

W literaturze występuje również inny podział atrakcyjności turystycznej 

według jej znaczenia10: 

a) jako pojęcie subiektywne – obszar lub obiekt oceniany jest w ujęciu 

własnych doświadczeń, wartości, odczuć; subiektywne kryteria oceny 

produktu nie muszą mieć związku z preferencjami odwiedzających; 

b) jako rezultat różnych klasyfikacji, kategoryzacji; 

c) jako efekt zastosowania konkretnej techniki badawczej, np. określenie 

atrakcyjności obszaru metodą bonitacji punktowej, inaczej ocena 

atrakcyjności nazywana jest waloryzacją. 

Atrakcyjny produkt turystyczny w kontekście obszaru to taki, który posia-

da między innymi walory turystyczne, jest odpowiednio zagospodarowany tury-

styczne oraz cechuje się konkretną dostępnością komunikacyjną. Wymienione 

elementy w literaturze określane są również mianem zasobów strukturalnych.  

Walory turystyczne, jako pierwszy z wymienionych elementów zasobów 

strukturalnych, to wszystko to, co leży w sferze bezpośredniego zainteresowa-

nia turysty. Dzielą się one – ze względu na swoje pochodzenie – na walory śro-

dowiska przyrodniczego (np. jaskinie, góry, jeziora, rzeki) oraz walory środo-

wiska antropogenicznego (m.in. pałace, muzea, parki rozrywki, przystanie kaja-

kowe). Podział ich ze względu na sposób wykorzystania pozwala na wyodręb-

nienie walorów: wypoczynkowych (np. jeziora, rzeki, klimat), krajoznawczych 

(np. pomniki przyrody, zamki), specjalistycznych (np. żeglarskie – jeziora, za-

toki). Kolejnym elementem zasobów strukturalnych jest zagospodarowanie tu-

rystyczne, które ma za zadanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miejsca 

recepcyjnego przy założeniu maksymalnego zaspokojenia potrzeb turystów. 

Zagospodarowanie turystyczne to baza noclegowa, gastronomiczna, towarzy-

sząca (np. wypożyczalnia kajaków) oraz baza para turystyczna. Ostatnim ele-

mentem tworzącym zasoby strukturalne jest dostępność komunikacyjna, która 

stanowi istniejącą sieć połączeń pomiędzy miejscem zamieszkania a celem po-

dróży (dostępność zewnętrzna), oraz system połączeń komunikacyjnych szla-

ków turystycznych, ścieżek rowerowych, szlaków kajakowych umożliwiających 

                                                             
10  Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki…, op. cit., s. 19. 
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turyście odbywanie wycieczek w obrębie danego regionu (dostępność we-

wnętrzna)
11

.  

Dodatkowymi elementami zasobów strukturalnych są
12

:  

a) walory recepcji – jak biura i agencje turystyczne, punkty informacji tu-

rystycznej, 

b) infrastruktura komunalna – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, 

c) tereny pod inwestycje turystyczne – obszary w planach zagospodaro-

wania przestrzennego, przeznaczone pod inwestycje turystyczne. 

Elementy dodatkowe, a szczególnie punkt dotyczący inwestycji turystycz-

nych, mogą być kluczowe dla produktów turystycznych, które są interesujące 

dla turysty, ale nie spełniają podstawowych norm użytkowych czy jakości. Brak 

zmodernizowanej infrastruktury, spełniającej przynajmniej podstawowe potrze-

by turystów, sprawia, iż dany region, miejsce lub produkt nie jest atrakcyjny tu-

rystycznie. Współcześnie ogromną szansą w takich wypadkach są fundusze 

unijne, dzięki którym możliwe są działania na większą skalę w postaci np. mo-

dernizacji produktów istniejących, infrastruktury itp. Wymienione elementy 

mogą istotnie wpływać na atrakcyjność turystyczną na przykład obszaru. 

2. Znaczenie funduszy unijnych dla sektora turystycznego 

Na realizację inwestycji i przedsięwzięć zapisanych w Narodowej Strategii 

Spójności 2007–2013 (NSS) Polska otrzymała ponad 67,3 mld euro – blisko 1/5 

z ogólnej sumy środków przeznaczonych na politykę spójności Unii Europej-

skiej w tych latach. Na ich współfinansowanie przeznaczymy około 11,9 mld 

euro ze środków publicznych. 6,4 mld euro pochodzić będzie ze środków pry-

watnych. Z funduszy strukturalnych współfinansowanych jest 5 programów 

operacyjnych o krajowym bądź ponadregionalnym zasięgu działania, finanso-

wanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu 

Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 16 regionalnych 

programów operacyjnych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, a także programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (współ-

finansowane ze środków EFRR)
13

. Nadrzędnym dokumentem strategicznym 

                                                             
11  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, op. cit., s. 56. 
12  Ibidem. 
13  Budujemy Polskę, Bilans Wykorzystania Funduszy UE – Polska Agencja Rozwoju Przed-

siębiorczości, materiały konferencyjne z II Forum Funduszy Europejskich, Warszawa 2009. 
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stanowiącym bazę odniesienia dla innych strategii oraz programów rządowych i 

samorządowych jest Strategia Rozwoju Kraju. Narodowa Strategia Spójności to 

dokument określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdraża-

nia funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. NSS jest realizo-

wana za pomocą Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, zarzą-

dzanych przez samorządy poszczególnych województw: 

a) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,  

b) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,  

c) Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  

d) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,  

e) Program Operacyjny Pomoc Techniczna,  

f) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,  

g) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

W perspektywie finansowej 2007–2013 jednostki samorządu terytorialne-

go mogą korzystać głównie z programów operacyjnych finansowanych z dwóch 

funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

wspierającego projekty inwestycyjne, oraz Europejskiego Funduszu Społeczne-

go, którego obszarem interwencji objęte są tzw. projekty miękkie, jak również 

Funduszu Spójności, który nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Unijne 

fundusze przeznaczone na wsparcie turystyki w latach 2007–2013 tworzą nie-

powtarzalną szansę dla rozwoju regionów. Pieniędzy na turystykę jest pięcio-

krotnie więcej niż w okresie 2004–2006, co zwiększa możliwości realizacji wie-

lu ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć, których wdrożenie poprawi atrakcyj-

ność regionów i wzmocni ich konkurencyjność. Budowa i modernizacja tras tu-

rystycznych, ścieżek rowerowych, renowacja zabytków, budowli sakralnych, 

przebudowa parków, budowa i rozbudowa ośrodków rekreacyjnych oraz wypo-

czynkowych, rozwój uzdrowisk, tworzenie systemów informacji turystycznej, 

organizacja wystaw, targów i imprez plenerowych korzystnie zmieni obraz 

miast, miasteczek i wsi. Systematycznie poprawiany jest komfort i estetyka 

miejscowości, co przekłada się na wzrost ruchu turystycznego, zainteresowanie 

inwestorów, a także przyczynia się do rozwoju małej przedsiębiorczości oraz 

stabilizacji na rynku pracy. Wszystko to wpływa na rozwój regionów i wzrost 
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ich atrakcyjności, konkurencyjności, a tym samym w znaczący sposób poprawia 

jakość życia lokalnych społeczności
14

. 

W latach 2007–2013 środki na rozwój turystyki będą dostępne przede 

wszystkim w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, jak i Programu 

Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Rozwój Polski Wschodniej. W przy-

padku programów regionalnych na realizację projektów z zakresu turystyki 

przeznaczono 738,47 mln euro, co stanowi prawie 4,5% wszystkich środków 

dostępnych na realizację programów regionalnych.  

Dodatkowym źródłem funduszy na rozwój turystyki w latach 2007–2013 

jest Program Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego realizowany będzie 

priorytet „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym‖. Jego budżet wyno-

si 411 mln euro. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachod-

niopomorskiego na lata 2007–2013 na wspieranie projektów z zakresu rozwoju 

i podniesienia atrakcyjności regionu turystyki zostały poświęcone działania osi 

priorytetowej 5. „Turystyka, kultura i rewitalizacja‖ oraz 6. „Rozwój funkcji 

metropolitalnych‖ skierowanej do gmin zaliczonych do Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego
15

. Działanie 5.1 jest jednym z pięciu działań zaplanowanych 

do realizacji w ramach osi priorytetowej nr 5 RPO WZ, której głównym celem 

jest podniesienie atrakcyjności województwa poprzez rozwój turystyki, kultury 

oraz rewitalizację obszarów zdegradowanych. W ramach osi priorytetowej 

wspierane będą projekty związane z budową oraz rozbudową infrastruktury tu-

rystycznej, m.in. w zakresie: turystyki wodnej, golfowej, biznesowej oraz infra-

struktury służącej do rozwoju aktywnych form turystyki, turystycznej bazy 

uzupełniającej oraz bazy noclegowej. Działania realizowane w ramach osi prio-

rytetowej pozwolą na dywersyfikację oraz poprawę jakości oferty turystycznej 

oraz przyczynią się do wzrostu roli turystyki jako czynnika sprzyjającego roz-

wojowi społeczno-gospodarczemu regionu. Projekty turystyczne, które będą 

wspierane w ramach tej osi priorytetowej, muszą wykazać określony, ekono-

miczny efekt. W związku z tym priorytetowo taktowane będą projekty, które 

przyciągną nade wszystko turystów spoza regionu i które powinny wpisać się w 

szersze ramy planów rozwoju turystyki dla regionu.  

                                                             
14  Opracowano na podstawie: Fundusze unijne wspierają rozwój turystyki w latach 2007–

2013 – folder informacyjny wydany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl 
(30.06.2011). 

15  Opracowanie własne na podstawie Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, wersja 5.6. 
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W ramach działania 5.1. przewidziano do realizacji dwa poddziałania. 

Jednym z nich jest poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki. W ramach pod-

działania 5.1.1 zarząd województwa zamierza wspierać podnoszenie atrakcyj-

ności województwa poprzez rozwój infrastruktury turystyki. Inwestycje w tę in-

frastrukturę pozwolą na rozwój nowych form turystyki, poprawiając jednocze-

śnie dostępność turystyczną regionu. Przyczynią się one również do wydłużenia 

sezonu turystycznego. W ramach poddziałania realizowane będą projekty zmie-

rzające do tworzenia nowych obiektów turystycznych i do podniesienia stan-

dardu technicznego już istniejących oraz infrastruktury rekreacyjnej. Realizacja 

projektów ułatwiających dostęp turystów do wymienionych obiektów przyczyni 

się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności województwa. 

3. Projekt pn. „Kajakiem do morza – stworzenie sieci przystani kajako-

wych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejsco-

wościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie 

i Mrzeżynie” jako przykład podnoszenia atrakcyjności produktu tury-

stycznego 

W województwie zachodniopomorskim jedną z wiodących form turystyki 

jest turystyka wodna, ze względu na znaczną ilość zbiorników wodnych, które 

stanowią części składowe licznych wodnych szlaków turystycznych. Jednym 

z wielu popularnych w regionie jest szlak kajakowy w Dolinie Regi. Rega jest 

największą rzeką Pomorza Zachodniego i uchodzi do zlewni Morza Bałtyckiego 

w Mrzeżynie. Szlak znajduje się na obszarze 4 miejscowości powiatu gryfickie-

go: Płoty, Gryfice, Trzebiatów i Mrzeżyn. W przytoczonym przykładzie można 

mówić jednocześnie o produkcie turystycznym obszar oraz produkcie tury-

stycznym szlak. Działania inwestycyjne dotyczące stricte szklaku, jednak mają 

również bezpośrednie przełożenie na cały obszar powiatu gryfickiego. 

Powiat gryficki położony jest na Pobrzeżu Szczecińskim, nad Regą, 

w odległości 22 km od Morza Bałtyckiego. Siedzibą powiatu jest miasto Gryfi-

ce. Głównym atutem regionu są znaczne zasoby wód powierzchniowych, 

a główną oś hydrograficzną powiatu stanowi Rega. Rzeka płynie przez wszyst-

kie miasta powiatu, aż do ujścia w porcie mrzeżyńskim. Rega to najdłuższa w 

północnej części Polski rzeka wpadająca do morza, stanowiąca jeden 

z głównych atutów regionu. Czyste wody pełne ryb, szczególnie troci wędrow-

nej, są dogodnym miejscem uprawiania wielu form turystyki. Rzeka od wielu 
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lat jest miejscem organizowania malowniczych spływów kajakowych oraz za-

wodów wędkarskich o ogólnopolskim zasięgu
16

.  

Szlak kajakowy rozpoczyna się w Świdwinie, wiedzie poprzez Resko, Pło-

ty, Trzebiatów, a kończy się u ujścia rzeki w Mrzeżynie
17

. Poszczególne odcinki 

szlaku – Resko, Płoty, Gryfice – to 38 km, a dalszy jego ciąg: Gryfice, Trzebia-

tów, Mrzeżyno – to kolejne 40 km
18

. Dla szlaku kajakowego, a dokładniej pro-

jektu, który go dotyczy, funkcjonuje strona internetowa, na której znajdują się 

wszelkie informacje o produkcie turystycznym (szlaku) oraz o przystaniach ka-

jakowych, których projekt również dotyczy. Wzdłuż szlaku znajdują się 4 przy-

stanie kajakowe: Płoty, Gryfice, Trzebiatów, Mrzeżyno, które są modernizowa-

ne w ramach projektu „Kajakiem do morza – stworzenie sieci przystani kaja-

kowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowo-

ściach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie‖. 

Każda z przystani posiada zróżnicowaną infrastrukturę, odpowiadającą potrze-

bom turystów, z nastawieniem na turystykę wodną (głównie spływy kajakowe). 

Szlak kajakowy oraz przystanie w poszczególnych miejscowościach dzięki fun-

duszom unijnym mają szansę być niezwykle atrakcyjnym produktem turystycz-

nym, budującym przy tym atrakcyjność całego obszaru.  

Projekt „Kajakiem do morza…‖ jest realizowany przez powiat gryficki 

przy współudziale trzech partnerów: gminy Płoty, gminy Trzebiatów oraz gmi-

ny Gryfice. Całkowita wartość projektu wynosi 7 969 874 zł, wydatki kwalifi-

kowane wynoszą 7 947 914 zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 stanowi 

50% całkowitych wydatków kwalifikowanych, tj. 3 973 957 zł
19

. Środki na po-

krycie wkładu własnego pokrywające 50% całkowitych wydatków kwalifiko-

wanych oraz wydatki niekwalifikowane pochodzą w całości ze środków lidera 

oraz partnerów projektu. W związku z faktem, iż projekt nie jest objęty zasada-

mi pomocy publicznej, środki własne nie obejmują dotacji z budżetu państwa 

                                                             
16  Opracowano na podstawie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Kajakiem do morza – stwo-

rzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miej-
scowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie i Mrzeżynie‖, Gryfice 2009. 

17  Szczegółowy opis szlaku znajduje się na stronie internetowej www.kdm.gryfice.pl/szlak 
(30.06.2011). 

18  www.splywy.kol.pl (30.06.2011). 
19  Opracowano na podstawie: Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu 

RPOWZ/5.1.1/2008/1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2007–2013. 
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ani funduszy celowych. Celem głównym projektu jest zagospodarowanie tury-

styczne rzeki Regi, natomiast celami szczegółowymi projektu są: 

a) stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych; 

b) stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury towarzyszącej i ułatwiającej 

dostęp do obiektów turystycznych. 

Cele nadrzędne określano w następujących obszarach: 

a) stworzenie w powiecie gryfickim ciekawej oferty turystycznej, alterna-

tywnej dla turystyki plażowej; 

b) poprawa pozycji konkurencyjnej powiatu gryfickiego i gmin: Gryfice, 

Płoty, Trzebiatów, na mapie turystycznej województwa zachodniopo-

morskiego; 

c) wzrost atrakcyjności turystycznej części powiatu gryfickiego nieleżą-

cego w bezpośrednim pasie nadmorskim; 

d) wzrost wykorzystania atutów przyrodniczo-krajobrazowych powiatu 

gryfickiego i rzeki Regi. 

 

Rys. 1. Cele projektu 

Źródło: opracowano na podstawie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Kajakiem do 

morza…‖, op. cit. 

Inwestycja dotyczy stworzenia publicznej infrastruktury turystycznej – 

sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach pro-
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jektu utworzone zostaną trzy nowe przystanie kajakowe: w Płotach, Trzebiato-

wie oraz Mrzeżynie. Ponadto modernizacji zostanie poddana istniejąca przystań 

mieszcząca się w Gryficach.  

W ramach projektu przewidziano realizację siedmiu zadań, spośród któ-

rych cztery mają charakter stricte inwestycyjny. Obejmują one: 

a) budowę przystani kajakowej w Płotach, w ramach której powstanie 

budynek przystani wraz z przylegającą przystanią kajakową oraz po-

mostem drewnianym i murowanym pontonowym;  

b) rozbudowę przystani kajakowej w Gryficach o pomost drewniany 

i murowany pontonowy oraz dobudowę punktu przenoszenia kajaków; 

ograniczona powierzchnia istniejącej infrastruktury powoduje, że han-

garu oraz pomieszczenia sanitarne wymagają przebudowy; 

c) budowę przystani kajakowej w Trzebiatowie, w ramach której powsta-

nie budynek przystani oraz przystań kajakowa wraz z pomostami;  

d) budowę przystani kajakowej w Mrzeżynie. 

O zasadności realizacji projektu świadczą potrzeby i problemy mieszkań-

ców zdiagnozowane na terenie gmin Płoty, Trzebiatów oraz Gryfice. Wśród 

problemów, które stanowiły największą barierę w rozwoju funkcji turystycznej 

południowej części powiatu gryfickiego, należy wymienić: brak warunków do 

uprawiania zróżnicowanych form wypoczynku, przestarzała infrastruktura tury-

styczna, która stanowi o niskiej atrakcyjności turystycznej obszaru, w tym np. 

stan techniczny obiektów na brzegiem Regi, brak infrastruktury turystycznej, 

niski stopień wyeksponowania najcenniejszych walorów turystycznych regionu, 

niska dostępność do infrastruktury turystycznej. Zidentyfikowane obszary pro-

blemowe stanowiły wyraz utrwalających się negatywnych tendencji w rozwoju 

sektora turystycznego w powiecie gryfickim. W celu przeciwdziałania temu 

zjawisku w ramach projektu wykorzystano najatrakcyjniejsze walory przyrod-

niczo-krajobrazowe, w tym dorzecze Regi. Rzeka ta jest wyznacznikiem atrak-

cyjności turystycznej obszaru powiatu gryfickiego, nieleżącego w bezpośrednim 

pasie nadmorskim
20

. 

O wzroście zainteresowania powstającą siecią przystani kajakowych 

świadczą zestawienia na podstawie dokumentacji aplikacyjnej projektu. Przed 

przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej Starostwo Powiato-

we w Gryficach razem z partnerami w celu przeprowadzenia ewaluacji ex ante 

                                                             
20  Opracowano na podstawie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Kajakiem do morza…, op. 

cit. 



154 Katarzyna Orfin, Michał Zdanowski 

 

zgromadziło dane archiwalne dotyczące liczby turystów korzystających z istnie-

jącej infrastruktury oraz liczby imprez organizowanych w oparciu o posiadane 

zasoby. Źródłem danych były informacje udostępnione przez firmy z sektora tu-

rystyki, będące bezpośrednimi użytkownikami infrastruktury oraz informacji 

udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomor-

skiego. Istotne jest, iż przed przystąpieniem do realizacji projektu przystań ka-

jakowa funkcjonowała jedynie na terenie Gryfic. W związku z tym liczba tury-

stów korzystających z infrastruktury funkcjonującej w 2009 roku wykazana ja-

ko wartość bazowa – oszacowana na podstawie danych pochodzących z Instytu-

tu Turystyki oraz podmiotów świadczących usługi w branży turystycznej 

w gminach/powiatach realizujących projekt – była ograniczona, co zaprezento-

wane jest w tabelach. 

Tabela 1 

Liczba turystów na terenie powiatu przed realizacją projektu 

Stan przed realizacją projektu 

Wskaźnik 

Liczba turystów spoza powiatu gryfickiego korzystających z obiektów turystycznych, rekreacyj-
nych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej (osoby) 

rok bazowy wartość bazowa 

2008 750 

Źródło: opracowano na podstawie dokumentacji aplikacyjnej „Kajakiem do morza…, 

op. cit. 

W ramach realizacji projektu zmodernizowana zostanie przystań kajakowa 

w Gryficach, powstaną też trzy nowe przystanie kajakowe: w Płotach, Trzebia-

towie oraz Mrzeżynie, dzięki czemu liczba turystów korzystających ze zmoder-

nizowanej przystani kajakowej wzrośnie w pierwszym roku po zakończeniu re-

alizacji projektu o 33,3%. Prognozuje się, że w kolejnych latach liczba turystów 

korzystających ze zmodernizowanej przystani kajakowej w Gryficach utrzyma 

się na stałym poziomie 1000 osób rocznie, co zaprezentowano w tabeli 2. 
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Tabela 2 

Prognozowana liczba turystów spoza powiatu (po realizacji projektu) – przystań kaja-

kowa w Gryficach 

Stan po realizacji projektu 

Wskaźnik 

Liczba turystów spoza powiatu gryfickiego korzystających ze zmodernizowanej przystani kaja-
kowej w Gryficach (osoby) 

rok wartość w danym roku 

2010 0,00 

2011 0,00 

2012 1000,00 

2013 1000,00 

2014 1000,00 

2015 1000,00 

2016 1000,00 

Razem 5000,00 

Źródło: opracowano na podstawie dokumentacji aplikacyjnej „Kajakiem do morza…, 

op. cit. 

Analizując dane dotyczące wykorzystania przystani kajakowych oraz po-

zostałych elementów infrastruktury wybudowanych w ramach projektu, zauwa-

żyć należy, że prognozowana liczba turystów zwiększy się. Na podstawie pro-

gnoz wykonanych przez lidera oraz partnerów projektu szacuje się, iż w pierw-

szym roku po zakończeniu realizacji całkowita liczba turystów/użytkowników 

obejmująca (osoby spoza powiatu i z powiatu) korzystających z nowo wybudo-

wanej infrastruktury wyniesie 6000. Wartość ta zostanie utrzymana w latach ko-

lejnych. Jak wynika z informacji uzyskanych od beneficjenta (powiat Gryficki, 

gmina Gryfice, gmina Płoty, gmina Trzebiatów), źródłem danych o wskaźniku 

będzie ewidencja wewnętrzna gminy/powiatu dotycząca rejestru imprez i po-

dobnych wydarzeń. W związku z faktem, iż wskaźnik ten dotyczy nowo wybu-

dowanej infrastruktury, wartość bazowa wskaźnika wynosi 0. Wartość wskaź-

nika w poszczególnych latach wraz z wartością docelową zaprezentowano w ta-

beli 3. 
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Tabela 3 

Całkowita liczba turystów korzystających z nowo wybudowanej infrastruktury na etapie 

eksploatacji projektu 

Stan na etapie eksploatacji projektu 

Wskaźnik 

Całkowita liczba turystów korzystających z nowo powstałej infrastruktury przystani kajakowych 
oraz infrastruktury towarzyszącej (osoby) 

rok wartość w danym roku 

2010 0,00 

2011 0,00 

2012 6 000,00 

2013 6 000,00 

2014 6 000,00 

2015 6 000,00 

2016 6 000,00 

Razem 30 000,00 

Źródło: opracowano na podstawie dokumentacji aplikacyjnej „Kajakiem do morza…, 

op. cit. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż w ramach działania 5.1 priorytetowo traktowane 

będą projekty, które przyciągną przede wszystkim turystów spoza regionu i któ-

re powinny wpisać się w szersze ramy planów rozwoju turystyki dla regionu, 

beneficjent określił, że w wyniku realizacji projektu szacowana liczba turystów 

spoza regionu, którzy skorzystają z nowo wybudowanej infrastruktury, wynie-

sie docelowo (tj. w latach 2012–2016) 15 000 osób, co będzie stanowiło blisko 

50% całkowitej liczby turystów. Prognozowana liczba turystów spoza powiatu 

w ujęciu przystani kajakowych (oprócz Gryfic) zaprezentowana jest w tabeli 4. 
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Tabela 4 

Szacowana liczba turystów spoza powiatu w latach 2012–2016 – przystanie kajakowe 

w Płotach, Trzebiatowie i Mrzeżynie 

Stan po realizacji projektu 

Wskaźnik 

Liczba turystów spoza powiatu gryfickiego korzystających z wybudowanej infrastruktury przy-

stani kajakowych oraz infrastruktury towarzyszącej (osoby) 

rok wartość w danym roku 

2010 0,00 

2011 0,00 

2012 3 000,00 

2013 3 000,00 

2014 3 000,00 

2015 3 000,00 

2016 3 000,00 

Razem 15 000,00 

Źródło: opracowano na podstawie dokumentacji aplikacyjnej „Kajakiem do morza…, 

op. cit. 

Analizując wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój produktu tury-

stycznego na przykładzie projektu „Kajakiem do morza – stworzenie sieci przy-

stani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miej-

scowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie i Mrzeży-

nie‖, należy zauważyć, że absorpcja środków pomocowych w sposób znaczący 

przyspiesza powstawanie nowej oraz modernizowanie i rozbudowę istniejącej 

infrastruktury turystycznej. Deklaracja beneficjenta dotycząca efektu zachęty 

pokazuje, iż w przypadku nieotrzymania dofinansowania projekt zostanie zre-

alizowany w terminie późniejszym i w ograniczonym zakresie. Wynika z tego 

jednoznacznie, że mimo dużego znaczenia projektu dla regionu z powodu braku 

wystarczających środków własnych jego realizacja nie byłaby możliwa. Niezre-

alizowanie inwestycji przyczyniłoby się do utrwalenia negatywnych zjawisk 

związanych z promocją produktu turystycznego charakterystycznego dla tego 

obszaru. 

Podsumowanie 

Charakteryzowany w artykule przykład świadczy o istotnej roli funduszy 

unijnych w turystyce. Wielkość opisywanych poszczególnych wskaźników re-
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zultatu, założonych na etapie konstruowania dokumentacji aplikacyjnej, poka-

zuje, iż projekt przyczyni się do znaczącego podniesienia atrakcyjności tury-

stycznej obszaru. Biorąc pod uwagę, iż trzy spośród czterech miejscowości ob-

jętych zakresem projektu nie leżą bezpośrednio w pasie nadmorskim, należy 

stwierdzić, że jego realizacja umożliwi pełne wykorzystanie walorów natural-

nych obszaru, a tym samym podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu. 

Projekt ten, uwzględniający specyfikę obszaru, przyczyni się do poprawy sytu-

acji społecznej, rozumianej jako wzrost zatrudnienia, poprawy dostępności 

mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury turystycznej oraz poprawy sytuacji 

ekonomicznej, przejawiającej się jako wchłonięcie przez lokalne firmy części 

wydatków inwestycyjnych związanych z projektem (zwiększenie przychodów 

budżetowych związanych z napływem większej liczby turystów).  
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UE FUNDS IMPACT ON TOURISM PRODUCT’S ATTRACTIVENESS ON 

“THE KAYAKING TO THE SEA – CREATING THE MARINAS CANOEING 

CONNECTING WITH INFRASTRUCTURE ON THE REGA RIVER, 

ACCORDING TO 4 LOCALITIES OF GRYFICE DISTRICT: PŁOTY, 

GRYFICE, TRZEBIATÓW, MRZEŻYNO” EXAMPLE 

Summary  

Tourist‘s attractiveness is defined in the literature as a complex concept. In the at-

tractiveness context, there are the individual elements of the tourist product, tourist at-

tractions, accessibility, cultivated form of tourism. This article is devoted to discussions 

about the attractiveness of the area, based on a modernized tourist product in the co-

financing from European funds. 

Translated by Katarzyna Orfin and Michał Zdanowski 
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NR 682 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 76 2011 

 

KATARZYNA OWSIAK 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

O NEGATYWNYCH I POZYTYWNYCH SKUTKACH KRYZYSU 

FINANSOWEGO DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Wprowadzenie 

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego 

w Polsce czy innych krajach Unii Europejskiej są przedmiotem rozważań wielu 

nauk. Spojrzenie na samorząd terytorialny przez ekonomistów łączyły się 

z takimi zagadnieniami, jak: rola współczesnego państwa w gospodarce (model 

państwa); zakres sektora finansów publicznych; proces przekształcania się dóbr 

publicznych w społeczne lub prywatne (granice urynkowienia zadań państwa); 

stopień decentralizacji; procesy integracyjne; efektywność wydatków publicz-

nych; nowe zarządzanie publiczne (budżet zadaniowy). W nauce o zarządzaniu 

samorząd terytorialny będzie rozpatrywany zarówno w kontekście „jakości‖ 

usług publicznych, co jest uwarunkowane „jakością kadr‖, która zarządza sekto-

rem publicznym
1
, jak też sprawności działania. W innej nauce społecznej – so-

cjologii, samorząd terytorialny będzie brany pod uwagę w celu określenia toż-

samości lokalnej, więzi lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego. Dorobek po-

szczególnych nauk niewątpliwie umożliwia zweryfikowanie spojrzenia na 

funkcjonowanie współczesnego samorządu terytorialnego w demokratycznym 

państwie, a także przyczynia się do wskazania cech dobrego samorządu.  

                                                             
1  A. Szewczuk, Zarządzanie kadrami w sektorze publicznym oparte na „pojęciu kompeten-

cji‖, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-

Marczak, K. Kietlińska, Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń, Uniwersytet Łódzki, Di-
fin, Warszawa 2007, s. 130 i nast.  
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Na tle powyższych rozważań rodzą się następujące fundamentalne pytania:  

a) czy istnieje nowe ujęcie definicji samorządu terytorialnego bądź czy 

przegląd literatury przedmiotu pozwala na zaproponowanie nowego 

(szerszego) ujęcia samorządu terytorialnego? 

b) czy współczesne nauki ekonomiczne, w tym myśl finansowa, nadążają 

za zmianami w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego we współ-

czesnym państwie i współczesnej gospodarce? 

Próba odpowiedzi na postawione pytania wymaga także podkreślenia fak-

tu, że kryzys finansowy i gospodarczy z lat 2007–2009 oraz jego brzemienne 

skutki społeczne wywołały kolejną ożywioną debatę naukową nad rolą państwa, 

funkcjami finansów publicznych, przyczynami oraz skutkami deficytu budże-

towego i długu publicznego.  

W kontekście tej debaty interesujące jest rozważenie, na ile rożne koncep-

cje odnoszące się do nowego zdefiniowania roli państwa implikują teorię i prak-

tykę samorządu terytorialnego. Kwestia ta jest o tyle ważna, że kryzys nega-

tywnie wpłynął na sytuację finansową jednostek samorządowych, utrudniał re-

alizację zadań władz samorządowych, a także spowodował radykalny wzrost 

długu lokalnego.  

1. Współczesne ujęcie samorządu terytorialnego  

Przegląd literatury przedmiotu pozwala na stwierdzenie, że występują 

dwie definicje: samorządu terytorialnego oraz finansów samorządu terytorial-

nego. W pierwszej definicji samorząd terytorialny określony został jako wyod-

rębniona terytorialnie i zorganizowana grupa społeczna, posiadająca własne, 

niezależne organy związane z realizacją zadań na rzecz tej grupy, działająca 

samodzielnie w zakresie wyznaczonym prawem, podlegająca nadzorowi i kon-

troli określonych prawem, wchodząca w skład administracji publicznej
2
. W ta-

kim ujęciu współczesne państwo wytycza model samorządu terytorialnego (ro-

dzaje zadań, źródła finansowania, formy nadzoru nad nim), określając zarazem 

relacje państwo–samorząd
3
.  

                                                             
2  M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia. 

Decyzje. Procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 12. 
3  M. Jastrzębska, Nowy model samorządu terytorialnego. Istota, zadania, autonomia, władze, 

jednostki organizacyjne, finanse, nadzór, „Samorząd Terytorialny‖ 1999, nr 1–2, s. 11–27. 
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Pojęcie finansów samorządu terytorialnego odnosi się zaś do zjawisk 

i procesów związanych z gromadzeniem dochodów oraz dokonywaniem wydat-

ków przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki. Finanse sa-

morządowe to zjawiska pieniężne związane z działalnością władz samorządo-

wych, która implikuje zasięg terytorialnego i miejsca koncentracji finansowych 

środków publicznych; mechanizm redystrybucji środków publicznych; formy 

i metody pozyskiwania dochodów oraz reguły kontroli i nadzoru
4
. 

1.1. Samorząd terytorialny w ujęciu ekonomii instytucjonalnym 

W teorii ekonomii pojawił się nurt określany jako Nowa Ekonomia Insty-

tucjonalna (NEI), będący odpowiedzią na dostrzeżone ograniczenia występujące 

w ramach założeń teorii ekonomii neoklasycznej. Rozwój NEI przyczynił się do 

nowego spojrzenia na samorząd terytorialny, postulując rozszerzenie jego eko-

nomicznego, prawnego, socjologicznego oraz politycznego znaczenia w funk-

cjonowaniu współczesnego społeczeństwa i gospodarki. W ujęciu Nowej Eko-

nomii Instytucjonalnej samorząd terytorialny postrzegany jest jako ważna insty-

tucja społeczeństwa obywatelskiego, jak również instytucja wspierająca rozwój 

lokalny i regionalny
5
.  

Pomijając rozważania o głównych założeniach ekonomii instytucjonalnej, 

ogólnie można skonstatować, że przedstawianie samorządu terytorialnego jako 

instytucji jest uzasadnione. Ustanowienie samorządu terytorialnego dokonuje 

się na podstawie konstytucji
6
, co w myśl założeń ekonomii instytucjonalnej na-

daje samorządowi terytorialnemu status instytucji publicznej.  

                                                             
4  L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-

nego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 9–17. 
5  Więcej na ten temat: A. Jurkowska, K. Owsiak, Samorząd terytorialny w ekonomii instytu-

cjonalnej, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołow-
ski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 39, t. 1, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 122–129. 

6  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 16, Dz.U. 1998, nr 78 
poz. 483, z późn. zm. 
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1.2. Samorząd terytorialny jako dobro publiczne 

Jedną z najciekawszych koncepcji związanych z samorządem terytorial-

nym zaproponował zespół badaczy pod kierunkiem J. Kleera
7
. Jest to ujęcie 

samorządu lokalnego jako dobra publicznego, mające swoją podstawę, w sensie 

teoretycznym, w koncepcji dóbr publicznych. Rozważania opierają się na pod-

kreśleniu szczególnej roli samorządu lokalnego, która wynika z trzech czynni-

ków
8
. Po pierwsze, jeżeli uznaje się, że podstawowym systemem politycznym 

współczesnych państwa jest system demokratyczny, to samorząd lokalny jako 

jego część będzie lepiej funkcjonował w skali całego państwa. Po drugie, samo-

rząd lokalny jest zmuszony podjąć wyzwanie związane z optymalnym wyko-

rzystaniem ograniczonych finansowych środków publicznych w celu dostarcze-

nia dóbr publicznych. Trzeci czynnik sprowadza się do stwierdzenia, że samo-

rząd terytorialny wprawdzie podlega określonej polityce gospodarczo-

społecznej państwa, ale posiada inne priorytety oraz potrzeby, które nie mogą 

być należycie dostrzegane przez władze centralne. Dlatego łatwiej realizować je 

na poziomie lokalnym.  

Poszukując odpowiedzi na pytanie, na ile samorząd terytorialny jako insty-

tucja może stać się dobrem publicznym, trzeba stwierdzić, że odpowiedź ta jest 

uzależniona od ukształtowania się wybranych czynników makrosfery państwo-

wej i mikrosfery lokalnej. W przypadku makrosfery państwowej są to: ład in-

stytucjonalno-prawny, zaufanie społeczne, polityka gospodarcza, dobra wspól-

ne, zróżnicowanie dochodowe, zdolność do kompromisu, zakres szarej strefy 

i korupcji. Natomiast czynniki związane z mikrosferą lokalną to: związek wła-

dzy lokalnej z mikrośrodowiskiem, zakres uprawnień decyzyjnych samorządu 

lokalnego, sprawność władzy lokalnej, świadomość społeczności lokalnej, sto-

sunek do dóbr lokalnych oraz stosunek do innych
9
. 

Wyżej przedstawiony został jedynie zarys koncepcji samorządu terytorial-

nego jako dobra publicznego. Z pewnością należy stwierdzić, że idea ta posze-

rza pojmowanie współczesnego samorządu terytorialnego. Analiza poglądów 

z tego zakresu prowadzi do wniosku, że istnieje niespójność między stopniem 

                                                             
7  Zob. Samorząd lokalny – dobro publiczne, red. J. Kleer, CeDeWu – Wydawnictwo Facho-

we, Warszawa 2008; Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych, red. J. Kleer, CeDeWu, 
– Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2009.  

8  Samorząd lokalny – dobro publiczne, op. cit., s. 5–6. 
9  Idem, Samorząd lokalny jako dobro publiczne. Przypadek Polski, w: Samorząd lokalny. Od 

teorii…, op. cit., s. 35. 
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centralizacji a decentralizacji, z punktu widzenia terytorialnego można mówić 

o odmiennym pojmowaniu decentralizacji przez władze centralne niż przez 

władze lokalne. Ponadto pojawia się sprzeczność pomiędzy uprawnieniami 

władczymi samorządu a możliwościami ich realizacji oraz brak zaufania spo-

łeczności lokalnej do władz na wszystkich szczeblach
10

. Wynika stąd, że zagad-

nienia funkcjonowania współczesnego samorządu terytorialnego jako instytucji 

należy analizować nie tylko na płaszczyźnie finansowej, lecz także na płasz-

czyźnie społecznej.  

Nowe instytucjonalne podejście do samorządu terytorialnego stanowi 

atrakcyjne pod względem poznawczym i praktycznym spojrzenie na tę dziedzi-

nę aktywności człowieka. Podejście musi być jednak wzbogacone o doświad-

czenia płynące z ostatniego głębokiego kryzysu finansowego i gospodarczego. 

Wynika to z faktu, że od z lat 30. ubiegłego wieku upłynęło wiele czasu. Nieco 

inaczej sprawa przedstawia się w przypadku doświadczeń Polski, gdzie kryzysy 

w finansach publicznych wystąpiły w stosunkowo krótkim okresie przemian 

ustrojowych (transformacji) aż trzykrotnie, w mianowicie w latach: 1991–1992 

oraz 2001–2002; trzeci kryzys finansów publicznych pojawił się w latach 2008–

2009. 

2. Negatywne skutki kryzysu  

Aktualnym wyzwaniem dla teorii i praktyki jest określenie wpływu kryzy-

su finansowego na gospodarkę jednostek samorządu terytorialnego, a także 

funkcjonowanie samorządu terytorialnego w gospodarce pokryzysowej. 

W przypadku Polski o randze problemu świadczy uzależnienie wielkości do-

chodów JST od koniunktury gospodarczej. Związane to jest zwłaszcza z usta-

nowieniem udziałów w podatkach centralnych (podatku dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych), co spowodowało, że dochody jednostek samorządo-

wych z tych tytułów w okresie spowolnienia gospodarki były mniejsze, niż za-

kładano, czego skutkiem było znaczne zwiększenie zadłużenia jednostek samo-

rządu terytorialnego.  

Przegląd literatury przedmiotu prowadzi do wniosku, że zjawisko kryzysu 

finansowego, w tym także kryzysu finansów publicznych, spowodowało kon-

                                                             
10  Zob. także: K. Kopczewska, Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa, 

CeDeWu, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011.  
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centrację na finansowym wymiarze działalności JST. Jest to adekwatne do ist-

niejących regulacji, w ramach których JST są podmiotem sektora finansów pu-

blicznych oraz modelu finansowania współczesnego samorządu terytorialnego. 

W przypadku Polski samorząd terytorialny pomimo pewnych perturbacji finan-

sowych wykonuje swoje zadania, ale trzeba pamiętać, że z jednej strony wskaź-

niki finansowe świadczą o jego kondycji, z drugiej zaś strony ocena JST należy 

do społeczności lokalnej. Informacje napływające z Europy świadczą o poważ-

nych problemach samorządu terytorialnego, np. w Portugalii rozpoczynają się 

przygotowania do wprowadzenia reformy administracji samorządowej, której 

skutkiem ma być zmniejszenie liczby gmin co najmniej o 20% w 2012 r. 

i podobnie w 2013 r., a opartej na łączeniu JST i ograniczeniu liczby pracowni-

ków administracji samorządowej
11

. Ponadto jesienią rząd zamierza opublikować 

białą księgę zadłużonych spółek komunalnych, w której znajdą się wskazówki 

dotyczące sposobu ich oddłużania (długu firm komunalnych szacowany jest na 

1,5 mld euro)
12

. Działania te są wynikiem podpisanej z Międzynarodowym 

Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym i Unią Europejską 

umowy w sprawie trzyletniego pakietu pomocowego dla Portugalii 

w wysokości 78 mld euro. 

3. Pozytywne skutki kryzysu  

W roku 2010 Stowarzyszenie The Commonwealth opublikowało dokument 

pt. The Global Financial Crisis and Local Government
13

, w którym poruszono 

następujące kwestie: propozycję zbadania, jaki wpływ miał globalny kryzys fi-

nansowy na dochody i wydatki władz lokalnych, a następnie ocenienia siły tego 

wpływu; określenie, jak globalny kryzys wpłynął na proces decentralizacji; 

uznanie kryzysu finansowego za katalizator pozytywnych zmian władz lokal-

nych. W dokumencie wyszczególniono ogólne oceny, które powinny być pod-

stawą dyskusji na temat wpływu kryzysu finansowego na sytuację samorządu 

terytorialnego. Oceny te można uznać za istotne punkty wyjścia do dalszych 

                                                             
11  Premier Portugalii, Pedro Passos Coelho, http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_ 

Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=redakcyjne.finanse&dep=92877& 
data=&_CheckSum=1171111312 (14.07.2011). 

12  Ibidem. 
13  A. Nickson, The Global Financial Crisis and Local Government, Commonwealth Secreta-

riat, Discussion Paper, September 2010, No. 9, http://www.thecommonwealth.org/files/229431/ 
FileName/DiscussionPaper9.pdf (10.06.2011). 
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badań w tym zakresie. Zaliczyć do nich należy m.in.: reakcję władz samorzą-

dowych na rządowe cięcia w transferach fiskalnych dla władz lokalnych; moż-

liwe działania władz lokalnych na rzecz ograniczenia bezrobocia spowodowa-

nego kryzysem. Kryzys finansowy może wywołać negatywne skutki instytucjo-

nalne polegające na spowolnieniu, a nawet odwróceniu procesu decentralizacji. 

Jednocześnie kryzys finansowy może wymusić zreformowanie podatku od nie-

ruchomości w kierunku uczynienia z niego wydajnego źródła dochodów władz 

samorządowych. Trudności w finansowaniu działalności władz lokalnych mogą 

sprzyjać ukróceniu oszustw podatkowych i unikania opodatkowania. 

Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie samorządu terytorialnego 

może być znacznie szerszy. Należałoby uwzględnić też stopień realizacji przez 

władze lokalną wyznaczonych zadań publicznych oraz ocenić postęp w spraw-

nym działaniu administracji lokalnej. Z punktu widzenia tradycji historycznej, 

podziału terytorialnego, innego rodzaju zadań wykonywanych przez samorząd 

terytorialny, a także sposobu jego finansowania w różnych krajach studia po-

równawcze mogłyby być inspirującym materiałem dla władz lokalnych.  

Kryzys finansowy – pomijając jego negatywne skutki – daje możliwość 

zmian i wyciągnięcia wniosków prowadzących do lepszego planowania oraz 

wzmocnienia współpracy z sektorem prywatnym, organizacjami społecznymi, 

różnymi szczeblami władzy centralnej i lokalnej w kraju i za granicą. Przy ta-

kim założeniu interesująca jest koncepcja dotycząca przyjęcia nowego strate-

gicznego myślenia o przyszłość, która została sformułowana jako swoista od-

powiedź na kryzys i znana jest jako standardy barcelońskie (The Barcelona 

Principles). Standardy te zostały sprecyzowane przez międzynarodową grupę 

lokalnych przywódców podczas warsztatów w Barcelonie w marcu 2009 r., 

a dotyczą
14

: 

a) zapewnienia aktywnego i opartego na współpracy przywództwa na 

szczeblu lokalnym; 

b) kontynuacji rozpoczętych publicznych inwestycji; 

c) w dłuższej perspektywie budowania lokalnej ekonomicznej strategii 

mającej na celu tworzenie nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębior-

czości i innowacji; 

                                                             
14  N. Lee, K. Morris, A. Jones, J. Huxley, E. Allen, G. Clark, Recession and Recovery: The 

Role of Local Economic Leaders, The Work Foundation, OECD, LEED Programme, June 2009, s. 

16, http://www.theworkfoundation.com/Assets/Docs/UK_recession_%20international%20summ- 
ary.pdf (10.06.2011). 
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d) w krótszym okresie skupienia się na osobach w wieku produkcyjnym, 

dochodach, zatrudnieniu oraz projektach inwestycyjnych; 

e) budowania narzędzi oraz podejścia do utrzymania zewnętrznych inwe-

stycji w dłuższym okresie; 

f) budowania prawdziwych relacji z sektorem prywatnym, związkami 

zawodowymi oraz innymi kluczowymi partnerami; 

g) podjęcia kroków w celu zapewnienia trwałości i wydajności prac pu-

blicznych, infrastruktury i głównych osiągnięć; 

h) wzmocnienia kontaktów ze społecznością lokalną w celu wspierania 

jej w trudnych sytuacjach; 

i) zwiększenia otwartości na świat, a przez to z zwiększenia atrakcyjno-

ści dla międzynarodowej społeczności i kapitału; 

j) tworzenia narodowych i lokalnych koalicji z władzą różnych szczebli. 

4. Próby ograniczania samorządności terytorialnej – doświadczenia pol-

skie  

Zgodnie z teorią, jak i prawnymi rozwiązaniami w systemie finansowania 

JST znajdują się też dochody o charakterze wyrównawczym (tzw. subwencja 

wyrównawcza, zwana „janosikowym‖). Idea redystrybucji poziomej – w litera-

turze przedmiotu również określana jako mechanizm wyrównania fiskalnego 

w sektorze samorządowym – jest regulowana zapisami ustawy z dnia 13 listo-

pada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
15

. Subwencja 

wyrównawcza przysługuje gminom, powiatom i województwom samorządo-

wym. Najogólniej rzecz ujmując, w przypadku gmin kwotę tej części subwencji 

otrzymują te gminy, w których dochody o charakterze podatkowym w przeli-

czeniu na jednego mieszkańca są niższe od 92% poziomu przeciętnego dla 

wszystkich gmin. Jeżeli zaś chodzi o powiaty i województwa samorządowe, to 

prawo do otrzymania subwencji wyrównawczej przysługuje tym jednostkom, 

które uzyskały dochody podatkowe na poziomie niższym od przeciętnego dla 

danego typu jednostek. Wielkość subwencji ogólnej, w tym jej części wyrów-

nawczej, jest corocznie określana w ustawie budżetowej.  

Lata spowolnienia gospodarczego w Polsce spowodowały, że idea mecha-

nizmu wyrównawczego została podważona przez środowisko samorządowe, 

                                                             
15  Dz.U. nr 203, poz. 1966, z późn. zm. 
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a w argumentacji podnoszono kwestię niezgodności tego rozwiązania z cytowa-

ną powyżej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Sa-

morządu Lokalnego
16

, które to akty przyznają prawo do samodzielnego kształ-

towania polityki finansowej. W następstwie tego pojawiły się zaskarżenia tej 

formy sposobu ustalania wysokości wpłat z tytułu subwencji wyrównawczej na 

rzecz biedniejszych jednostek do Trybunału Konstytucyjnego. Pierwsi taką de-

cyzję podjęli radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, poparci wnioskiem 

75 gmin mazowieckich do premiera i ministra finansów, potem Rada Warsza-

wy, a ostatnio Rada Miasta Krakowa (przykładowo Kraków od 2004 r. wpłacił 

już 250 mln zł, a w 2011 r. kwota ta będzie wynosiła około 65 mln zł
17

). 

Pojawienie się kryzysu finansów publicznych jako skutku spowolnienia 

gospodarczego wywołało problem związany z dopuszczalnymi rozmiarami de-

ficytu budżetowego oraz długu publicznego. W takiej sytuacji rząd polski zmu-

szony był do podjęcia działań mających na celu ograniczanie tych wielkości. 

Sporne decyzje o tzw. szukaniu oszczędności i dodatkowych dochodów doty-

czyły nie tylko podwyżki VAT, ale także zmiany klasyfikacji tytułów dłużnych 

zaliczanych do państwowego długu publicznego
18

. Oznaczało to zaliczenie do 

zadłużenia publicznego kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z realiza-

cja umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dasze zmiany miały polegać na 

zaliczaniu do długu publicznego papierów wartościowych, których zbywalność 

jest ograniczona; umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach; umów 

leasingu zawartych z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzy-

ści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy; umów niena-

zwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem 

usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podob-

ne do umowy pożyczki lub kredytu. Pierwsze reakcje środowiska samorządo-

wego sprowadzały się do wyrażenia opinii, że takie rozstrzygnięcie stanowi za-

grożenie dla partnerstwa publiczno-prywatnego, a także dla samodzielności 

jednostek samorządu terytorialnego. Dalsze niezadowolenie zostało wyrażone 

w ten sposób, że władze Krakowa skierowały do Trybunału Konstytucyjnego 

                                                             
16  Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 październi-

ka 1985 r., Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607.  
17  Kraków skarży „janosikowe”, „Rzeczpospolita‖, http://www.rp.pl/artykul/55687,680729-

Krakowscy-radni-za-wnioskiem-do-TK-w-sprawie--janosikowego-.html (29.06.2011). 
18  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do 
długu Skarbu Państwa, Dz.U. 2010, nr 252, poz. 1692. 

http://www.rp.pl/artykul/55687,680729-Krakowscy-radni-za-wnioskiem-do-TK-w-sprawie--janosikowego-.html
http://www.rp.pl/artykul/55687,680729-Krakowscy-radni-za-wnioskiem-do-TK-w-sprawie--janosikowego-.html
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wniosek o orzeczenie niezgodności z Konstytucją oraz ustawą o finansach pu-

blicznych
19

 jednego z przepisów cytowanego rozporządzenia (§ 3 pkt 2)
20

. 

W maju 2011 r. pojawiła się propozycja ministra finansów odnosząca się 

do ograniczania poziomu deficytu jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie 

z nią w 2012 r. deficyt JST nie będzie mógł przekraczać 4 procent dochodów, 

w kolejnych latach będzie ta relacja obniżana o jeden punkt procentowy, aż do 

osiągnięcia w 2015 r. poziomu docelowego 1 procentu
21

. Jednakże w tej materii 

osiągnięto kompromis i resort finansów nie wprowadzi w życie propozycji 

ustawowego ograniczania deficytu JST
22

. W warunkach kryzysu finansów pu-

blicznych jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki sektora finansów 

publicznych i tak muszą podjąć działania oszczędnościowe, których celem bę-

dzie ograniczenie deficytu całego sektora finansów publicznych. Zgodnie 

z Programem Konwergencji w 2012 r. deficyt JST powinien być niższy o 0,4 

punktu procentowego PKB w porównaniu z 2011 r. Już w lipcu 2011 r. mini-

sterstwo finansów podjęło prace nad mechanizmem (nowa reguła), którego 

wprowadzenie miałoby na celu monitorowanie poziomu deficytu. Podczas spo-

tkania członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 20 lipca 

2011 r. ustalono, że ministerstwo finansów będzie na bieżąco analizowało sytu-

ację sektora samorządowego i informowało za pośrednictwem Biuletynu Infor-

macji Publicznej o poziomie deficytu
23

. Natomiast strona samorządowa prowa-

dzić będzie dalsze prace nad szczegółowymi rozwiązaniami, wśród których 

mogą się znaleźć przepisy dotyczące m.in. obligatoryjnego uchwalania różnicy 

między dochodami a wydatkami na dany rok budżetowy, nie mniejszej niż za-

warta w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 30 czerwca. 

Po 15 września władze samorządowe nie będą mogły wprowadzać zmian w bu-

dżecie zwiększających deficyt, chyba że za zgodą ministerstwa finansów. W sy-

tuacji przekroczenia limitu ministerstwo finansów będzie mogło wprowadzić 

                                                             
19  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U., Nr 157, poz. 1240, z późn. 

zm. 
20  Dług w Trybunale, http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad 

.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep=93346&data=&_CheckSum=512088
063 (22.07.2011). 

21  S. Kawalec, A. Miśkowiec, Awantura o deficyt samorządów, „Rzeczpospolita‖ (4.05.2011), 
s. B10. 

22  Nie będzie reguły Rostowskiego dla samorządów, „Rzeczpospolita‖, http://www.rp.pl/ 
artykul/548326,663681_Nie_bedzie_reguly_Rostowskiego_dla_samorzadow.html (25.06.2011). 

23  Ministerstwo na progu, http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_ 

samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep=93501&data=&_Check 
Sum=283572894 (26.07.2011). 
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zakaz zwiększania deficytu dla wszystkich JST, a każda jednostka, która zapla-

nowała większy deficyt niż ten z 30 czerwca, będzie musiała ograniczyć go 

proporcjonalnie według wskazań ministerstwa finansów, na przykład każda JST 

o 5%
24

. Ponadto ustalono, że do deficytu będzie można doliczyć niewykorzy-

stany deficyt lub nadwyżkę z poprzedniego roku, wolne środki (niewykorzysta-

ne kredyty), przychody z prywatyzacji, dodatkowe środki unijne, środki na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zobowiązania w wyniku przejęcia przez 

JST samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zobowiązań 

na realizację projektów podjętych w ramach programu przebudowy dróg lokal-

nych
25

. 

Podsumowanie 

Z powyższych rozważań wynika, że rozwój ekonomii instytucjonalnej 

przyczynił się do nowego spojrzenia na rolę i funkcjonowanie samorządu tery-

torialnego w systemie demokratycznym. Przejawem tego jest interesująca kon-

cepcja traktowania instytucji samorządu terytorialnego jako specyficznego do-

bra publicznego. Kryzys gospodarczy i finansowy 2007–2009 ujawnił nie tylko 

negatywne skutki w postaci załamania się dochodów samorządowych, wzrostu 

deficytów budżetowych i wzrastającego zadłużenia. Trudna sytuacja finansowa, 

w jakiej znalazły się władze samorządowe w wielu krajach, w tym i w Polsce, 

stanowiła silny impuls do poszukiwania nowych sposobów funkcjonowania 

samorządu w warunkach kryzysowych. Wyrazem tego jest bliżej scharaktery-

zowana w artykule deklaracja z Barcelony (The Barcelona Principles). Kryzys 

zmusił teoretyków i praktyków samorządu terytorialnego do rewizji relacji poli-

tycznych i finansowych między władzami centralnymi a władzami samorządo-

wymi. Dobrym przykładem jest Polska, gdzie poszukuje się konsensusu 

w sprawie centralnej kontroli zadłużania się jednostek samorządowych bez na-

ruszania ich autonomii.  

                                                             
24  Ibidem. 
25  Ibidem. 
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THE NEGATIVE AND POSITIVE EFFECTS OF THE FINANCIAL CRISIS 

ON THE LOCAL GOVERNMENT 

Summary 

The financial and economic crisis of 2007–2009, and its momentous social 

consequences caused another scientific debate on the role of the state, public finance 

functions, causes and consequences of budget deficits and public debt. 

In the context of this debate, it is interesting to consider how various concepts re-

lating to the new definition of the role of the state implies the theory and practice of lo-

cal government. This issue is important because the crisis has negatively affected the fi-

nancial position of local government units, has caused a dramatic increase local debt. 

Translated by Katarzyna Owsiak



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 682 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 76 2011 

 

STANISŁAW OWSIAK 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

SYTUACJA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO W POLSCE 

W WARUNKACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO 

Wprowadzenie 

Dochody państwa, przez które rozumie się tutaj się zarówno dochody 

władz centralnych, jak i władz lokalnych (samorządowe), oparte są w zdecydo-

wanej części na daninach publicznych. Współczesne państwo jest państwem 

podatkowym. Fakt ten powoduje silne uzależnienie rozmiarów dochodów pań-

stwa od stanu gospodarki, która funkcjonuje według cykli koniunkturalnych
1
. 

Wahania produkcji i dochodów wytworzonych przez gospodarkę skutkują wa-

haniami dochodów państwa, budżetów władz samorządowych oraz innych fun-

duszy publicznych. Zmienność dochodów publicznych w różnych okresach 

można przyjąć za zjawisko nieuchronne w tym sensie, że znajduje ono potwier-

dzenie w długookresowych obserwacjach gospodarki rynkowej. Cykliczność 

procesów gospodarczych jest zauważalna także w analizie danych makroeko-

nomicznych w Polsce, mimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania na-

szej gospodarki w warunkach rynkowych
2
. Na tym tle rodzi się istotny dylemat 

związany z kształtowaniem zależności między sytuacją gospodarczą kraju a sy-

tuacja dochodową i wydatkową władz publicznych. Problem polega na tym, że 

realizowane przez władze publiczne wydatki zarówno w odniesieniu do ich po-

                                                             
1  Więcej na ten temat: R. Barczyk, L. Kąsek, M. Lubiński, K. Marczewski, Nowe oblicza cy-

klu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2010. 
2  Zob. np. P. Skrzypczyński, Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, Mate-

riały i Studia, NBP, z. nr 227, Warszawa 2008. 
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ziomu, jak i struktury nie mogą być kształtowane w oderwaniu od zmieniające-

go się stanu gospodarki. Jednocześnie charakter części realizowanych przez 

władze publiczne zadań powoduje, że ich poniesienie jest bezwzględnie ko-

nieczne. Innymi słowy: część zadań państwa wymaga ciągłości finansowania 

niezależnie od stanu dochodów publicznych. Wynika to ze znaczenia dóbr do-

starczanych przez jednostki publiczne całemu społeczeństwu, społecznościom 

lokalnym, poszczególnym osobom. Wyłania się więc istotny problem poznaw-

czy, również o dużym znaczeniu praktycznym: w jaki sposób zapewnić ciągłość 

finansowania zadań publicznych w warunkach zmieniających się dochodów pu-

blicznych pod wpływem cyklu koniunkturalnego. Sprawa ta zostanie rozważona 

na przykładzie naszego kraju w związku z obserwowanym w ostatnich latach 

spowolnieniem gospodarki, przy czym przedmiotem specjalnego zainteresowa-

nia będzie sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego (JST). 

1. Zmiany w produkcji i dochodach publicznych w latach 2007–2010  

Sytuacja finansów publicznych zależy – jak już podkreśliliśmy – od stanu 

gospodarki oraz od fluktuacji wytworzonych dochodów. Wahania w cyklu ko-

niunkturalnym na ogół mierzy się zmianami w produkcji (PKB) po wyelimino-

waniu inflacji. Jednak dla władz publicznych istotne są także zmiany w PKB 

w ujęciu nominalnym, gdyż dochody z danin (podatków) są realizowane w ce-

nach bieżących. Analizę związków między zmianami w produkcji i dochodach 

gospodarki a dochodami publicznymi rozpoczniemy od obserwacji wielkości 

i dynamiki produkcji, przy uwzględnieniu zarówno cen bieżących, jak i cen sta-

łych. W tabeli 1 przedstawione zostały zmiany w PKB w latach 2007–2010. 

Tabela 1 

Zmiany w Produkcie Krajowym Brutto w Polsce (rok poprzedni = 100,0) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 

PKB (mld zł) 1.132 1.275 1.344 1.415 

Zmiana PKB w cenach bieżących (%) 10,6 12,6 5,4 5,5 

Zmiana PKB w cenach stałych (%) 6,8 5,1 1,7 3,8 

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2011, GUS, s. 475. 
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Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 można stwierdzić, że w anali-

zowanym okresie PKB w ujęciu bezwzględnym wzrastał, chociaż tempo 

w wzrostu w latach 2009–2010 było niższe w stosunku do lat wcześniejszych. 

Spowolnienie wystąpiło zwłaszcza w roku 2009, tak w ujęciu nominalnym, jak 

i realnym. Na stan polskiej gospodarki niewątpliwy wpływ miał kryzys finan-

sowy i ekonomiczny na świecie. Skutkiem i symptomem zarazem załamania 

gospodarki światowej były spadki produkcji w wielu krajach należących do 

Unii Europejskie, które są ważnym partnerami gospodarczymi Polski. Chodzi 

tutaj zwłaszcza o gospodarkę Niemiec3.  

Wpływ spowolnienia w gospodarce na dochody budżetu państwa oraz 

łączne dochody budżetów jednostek samorządowych w latach 2007–2010 

przedstawiono w tabeli 2. Z danych tych wynika, że spadek tempa wzrostu do-

chodów zarówno budżetu państwa, jak i budżetów JST nastąpił już w roku 

2008, kiedy gospodarka polska zaczęła zwalniać. 

Tabela 2 

Dochody budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 

2007–2010 (rok poprzedni = 100,0) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 

Dochody budżetu państwa (mld zł) 236,4 253,5 274,2 292,1* 

Zmiana dochodów budżetu państwa (%) 19,6 7,2 8,2 6,5 

Dochody JST (mld zł) 131,4 142,6 154,8 162,8 

Zmiana w dochodach JST (%) 12,3 8,5 8,5 5,8 

* W celu porównywalności w pozycji tej znajdują się dochody budżetu środków euro-

pejskich według ustawy budżetowej.  

Źródło: dane Ministerstwa Finansów. 

Spadek tempa wzrostu dochodów JST był wolniejszy niż budżetu państwa, 

co może być do pewnego stopnia zaskakujące. Częściowe wyjaśnienie takiego 

stanu rzeczy znajdujemy w strukturze dochodów budżetów władz samorządo-

wych, która została zaprezentowana w tabeli 3. 

                                                             
3  W roku 2009 PKB w Niemczech spadł o 4,7% w stosunku do roku poprzedniego, tymcza-

sem kraj ten jest dla Polski głównym partnerem handlowym, gdyż eksport do Niemiec wynosi 

około 26% całego eksportu, a importu – ponad 20%. (Mały rocznik statystyczny Polski 2011, 
GUS, s. 387). 
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Tabela 3 

Dochody jednostek samorządowych według głównych rodzajów (rok poprzedni = 

100,0) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 

Dochody własne JST (mld zł) 74,1 78,3 75,3 78,6 

Zmiana w dochodach własnych JST (%) 17,8 5,7 -3,8 4,4 

Subwencja ogólna (mld zł) 36,8 40,5 45,3 47,2 

Zmiana w subwencji ogólnej (%) 6,7 10,0 11,9 4,2 

Dotacje celowe (mld zł) 20,5 23,8 22,6 25,8 

Dotacje celowe (%) 4,6 16,1 -5,1 14,1 

Dotacje rozwojowe (mld zł) - - 11,6 11,2 

Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu państwa za poszczególne lata. 

W okresie spowolnienia gospodarczego załamały się dochody własne JST. 

Stanowią je przede wszystkim dochody z udziałów w podatkach dochodowych 

(PIT i CIT). Podatki te są silnie uzależnione od zmian w dynamice PKB. Do-

chody JST z tytułu udziału w CIT spadły z 7,5 mld zł w roku 2008 do 6,6 mld 

zł w 2009 roku i 6,1 mld zł w roku 2010. Dochody JST z tytułu udziału w PIT 

spadły z 28,5 mld zł w roku 2008 do 26,9 mld zł w roku 2009 i roku 2010
4
.  

W ostatnich latach analizowanego okresu dodatkowo negatywny wpływ na 

dochody zarówno budżetu państwa, jak i budżetów samorządowych wywarła 

obniżka stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.  

W tej sytuacji na skutki spadku dochodów własnych (w 2009 roku bez-

względnego) łagodząco oddziaływała subwencja ogólna z budżetu państwa, 

która wzrastała w najtrudniejszym dla gospodarki okresie. Zwracają też uwagę 

stosunkowo wysokie dotacje celowe od rządu dla władz samorządowych zwią-

zane z programami unijnymi. Dotacje celowe z budżetu państwa również łago-

dziły skutki spadku dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Alokacja dochodów publicznych przez jednostki samorządowe  

Jednostki samorządu terytorialnego są ważnym elementem nie tylko sekto-

ra finansów publicznych, lecz także całej gospodarki. Jednostki te łącznie alo-

                                                             
4  Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

2010 r., Rada Ministrów, Warszawa 2011. 
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kują około jednej trzeciej finansowych środków publicznych ogółem, co stano-

wi około 13% PKB
5
. 

Interesujące jest spojrzenie na wielkość wydatków budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego w okresie niższego tempa wzrostu gospodarczego. 

W tabeli 4 przedstawione są zmiany w wydatkach budżetów JST w ujęciu bez-

względnym i procentowym.  

Tabela 4 

Wydatki jednostek samorządowych według głównych rodzajów (rok poprzedni = 

100,0) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 

Wydatki JST ogółem (mld zł) 129,1 145,2 167,8 177,7 

Zmiana w wydatkach ogółem JST (%) 7,6 12,5 15,6 5,9 

Wydatki bieżące (mld zł) 102,0 113,3 124,7 133,5 

Zmiana w wydatkach bieżących (%) 7,3 11,1 10,1 7,0 

Wydatki majątkowe (mld zł) 27,1 31,9 43,1 44,2 

Zmiana w wydatkach majątkowych (%) 8,8 17,7 35,1 2,6 

Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu państwa za poszczególne lata. 

Z danych tabeli 4 wynika, że pomimo spadku tempa wzrostu dochodów 

JST ogółem, jak też spadku tempa dochodów własnych (w roku 2009 spadek 

w ujęciu bezwzględnym), wydatki JST wzrastały dynamicznie w latach 2008–

2009. Wzrost ten był ciągniony przez wydatki inwestycyjne, związane z reali-

zowanymi przez samorządy programami unijnymi. Fakt, że w warunkach 

zmniejszonego tempa dochodów JST ogółem, a w roku 2009 załamania docho-

dów własnych, nie nastąpiło mechaniczne dostosowanie wydatków, należy oce-

nić pozytywnie z punktu widzenia efektywnej alokacji środków publicznych. 

Warto zaznaczyć, że w okresach trudności finansowych podmiotów publicz-

nych dokonywane cięcia dotyczą w pierwszej kolejności wydatków na inwesty-

cje, jako działanie mniej ryzykowne ze względów politycznych. Cięcia w wy-

datkach inwestycyjnych, wstrzymanie realizacji projektów oznaczają zamroże-

nie poniesionych nakładów z możliwością ich częściowej lub całkowitej utraty. 

Działania takie byłyby wyrazem ortodoksji fiskalnej zalecającej bezwarunkowe 

dostosowanie wydatków do zmniejszających się dochodów. Jeżeli działania ta-

                                                             
5  Obliczono na podstawie danych ze Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., op. cit. 
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kie zostają odrzucone jako nieefektywne, to jednak nie mogą one zachęcać do 

ryzykownych zachowań władz samorządowych.  

Analiza sytuacji finansowej władz samorządowych prowadzi do wniosku, 

że łagodzenie skutków spowolnienia gospodarczego odbywało się przede 

wszystkim „kosztem‖ istotnego wzrostu zadłużenia (tabela 5).  

Tabela 5 

Dług jednostek samorządowych na tle długu Skarbu Państwa (rok poprzedni = 100,0) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 

Dług Skarbu Państwa (mld zł)* 501,5 565,4 622,4 701,9 

Zmiana w długu Skarbu Państwa (%) 4,8 12,7 10,1 12,7 

Dług JST (mld zł) 25,9 28,8 40,3 55,1 

Zmiana w długu JST 4,0 11,2 39,9 36,7 

* Według miejsca emisji.  

Źródło: sprawozdania z wykonania budżetu państwa za poszczególne lata. 

Przy spowolnieniu gospodarki nastąpił lawinowy wzrost długu rządowego 

(o 40%) i długu samorządowego (o 118%). Jeżeli nawet przy ocenie wzrostu 

zadłużenia władz samorządowych uwzględnimy efekt bazy (niskiej), to i tak 

wzrost długu samorządowego w takim tempie jest zastanawiający. Porównanie 

kwot zwiększonej subwencji ogólnej, kwot dotacji celowych, z kwotami przy-

rostu długu władz samorządowych pozwala więc stwierdzić, że to wymuszone 

zadłużanie się JST stanowi główny amortyzator łagodzący negatywne skutki 

spowolnienia gospodarki. Wobec mniejszych, niż planowano, dochodów budże-

tów władz samorządowych, na skutek spowolnienia gospodarki, jedynym źró-

dłem finansowania rozpoczętych lub zaprojektowanych inwestycji mogły być –

w krótkim horyzoncie czasowym – zaciągane pożyczki. Fakt ten musi być 

uwzględniony przy propozycjach wszelkich zmian w dotychczasowych zasa-

dach kontroli zadłużenia JST. 

W dłuższym okresie odrywanie możliwości wydatkowych państwa, w tym 

także władz samorządowych, od realnych procesów w gospodarce może być, 

rzecz jasna, niebezpieczne, o czym przekonało się wiele krajów. Nadmierne za-

dłużanie się władz samorządowych zagrażać może realizacji bieżących zadań 

jednostek samorządowych w związku z koniecznością spłaty zaciągniętych po-

życzek i ponoszonymi kosztami ich obsługi. Niemniej jednak zmiany w zakre-
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sie ustalanych reżimów zadłużeniowych w stosunku do władz samorządowych 

muszą uwzględniać w sposób należyty przyczyny powstającego długu samorzą-

dowego. W kontekście analizy takich przyczyn nie można pomniejszać wkładu 

sektora samorządowego we wzrost gospodarczy, rozwój infrastruktury i absorp-

cję środków unijnych. Przyrost długu samorządowego w analizowanym okresie 

był związany przede wszystkim z powiększaniem majątku komunalnego. Eko-

nomiczna treść długu samorządowego jest więc inna niż zdecydowana więk-

szość długu rządowego, który zwiększa się głównie pod wpływem presji bieżą-

cych wydatków, a także na skutek nierozważnych decyzji obniżających docho-

dy z tytułu podatków dochodowych, jak też dochody innych funduszy publicz-

nych (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na skutek obniżania skład-

ki rentowej).  

3. Wpływ zmian instytucjonalnych na finanse samorządowe  

Na wielkość dochodów władz samorządowych wpływ mają, rzecz jasna, 

rozwiązania instytucjonalne. W zakres tych rozwiązań wchodzi system danin 

publicznych, jak również system podziału dochodów publicznych między wła-

dze centralne a władze lokalne. Dlatego też wszelkie zmiany w systemie danin 

publicznych implikujące poziom zasilania finansowego władz samorządowych 

powinny być dokonywane niezwykle ostrożnie, po wykonaniu pogłębionych 

analiz i wyliczeniach hipotetycznych skutków dla zadań realizowanych przez 

jednostki samorządowe. Ocena dokonanych w ostatnich latach zmian instytu-

cjonalnych jest krytyczna. Zmiany w podatkach dochodowych dokonywane by-

ły w powodów doktrynalnych i odbiły się negatywnie zarówno na stanie budże-

tu państwa, jak i na budżetach samorządowych. Niekorzystny stan finansów 

samorządowych na skutek osłabienia tempa wzrostu gospodarczego został spo-

tęgowany błędnymi decyzjami o obniżeniu stawek podatkowych oraz wprowa-

dzaniu ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Jakkolwiek respektowanie jednorodnej doktryny państwa (unitarnego) jest 

w pełni racjonalne, zwłaszcza w kontekście budowy i funkcjonowania systemu 

finansów publicznych, to jednak trzeba zauważyć, że władze centralne znajdują 

się w uprzywilejowanej pozycji. Na szczeblu krajowym podejmowane są decy-

zje podatkowe (centralne władztwo), decyzje o podziale dochodów publicznych 

między władze centralne a władze samorządowe, określane są warunki zaciąga-

nia długu lokalnego. Nakłada to szczególną odpowiedzialność władz central-
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nych za skutki podejmowanych decyzji odnośnie do poziomu finansowania 

(wydatków) władz samorządowych. Dotyczy to również ograniczeń nakłada-

nych na JST w zakresie zaciągania długu. Determinacja rządu w sprawie za-

chowania kontroli nad zadłużaniem się sektora finansów publicznych (General 

Government), w tym dążenie do nieprzekroczenia drugiego progu ostrożno-

ściowego (relacja długu publicznego do PKB nie większa niż 55%), jest w pełni 

zrozumiała. Jednakże ze względu na to, że dług lokalny stanowi jeden z amor-

tyzatorów łagodzących skutki słabnących dochodów budżetowych JST, rady-

kalne zmiany w tym zakresie nie są wskazane. W przypadku władz samorządo-

wych ograniczenia takie nakładane w trakcie realizacji projektów inwestycyj-

nych przy zaangażowaniu środków unijnych byłyby wręcz szkodliwe. 

W związku z tym wycofanie się rządu z proponowanych zmian, polegających 

na niekorzystnych dla władz samorządowych metodach liczenia ich zadłużenia 

i osiągnięcie kompromisu rządu z przedstawicielami samorządu, trzeba uznać 

za racjonalne
6
. Zmiany w zakresie ograniczania swobody zaciągania długu lo-

kalnego powinny bowiem uwzględniać zarówno bezpieczeństwo finansów pu-

blicznych, jak też priorytety w rozwoju lokalnym i regionalnym.  

4. Możliwości stabilizowania dochodów budżetów samorządowych 

Spowolniony wzrost gospodarczy przekłada się na obniżenie dochodów, 

co utrudnia realizację zadań władz samorządowych. Ze względu na to, że JST 

dostarczają ludności podstawowe dobra publiczne, w ramach realizowanych 

przez nie zadań własnych, ich pozycja finansowa powinna być do pewnego 

stopnia chroniona przez władze centralne przed skutkami spadku dochodów pu-

blicznych państwa. Amortyzatorem łagodzącym ubytek dochodów w warun-

kach spowolnienia (kryzysu) może być – jak już zauważyliśmy – subwencja 

ogólna i dotacje ze szczebla centralnego dla JST. Rozwiązanie to jest stosowane 

w praktyce, gdyż poziom subwencji dla JST jest prawnie chroniony i należy 

do tzw. sztywnych wydatków budżetu państwa, które mają pierwszeństwo 

przed innymi wydatkami. Z danych przedstawionych wyżej wynika, że sub-

wencja ogólna odegrała ważną rolę stabilizującą dochody władz samorządo-

wych w roku 2009, a więc w okresie największego spowolnienia gospodarki 

                                                             
6  P. Skwirowski, Rząd nie „zamorduje” samorządów. Jest zgoda, „Gazeta Wyborcza‖, 

http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,9667781,Rzad_nie__zamorduje__samorzadow__Jest_zgoda.
html (26.05.2011). 
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oraz spadku dochodów własnych w budżetach JST. Wskazanie na taką stabili-

zującą rolę subwencji ogólnej w zasilaniu finansowym władz samorządowych 

jest o tyle ważne, że od pewnego czasu w Polsce pojawiają się koncepcje, aby 

zarówno zwiększać udziały władz samorządowych w podatkach dochodowych, 

jak i w podatkach pośrednich, a ściślej podatku od towarów i usług
7
. Zwiększe-

niu takiemu miałoby stowarzyszyć ograniczanie udziału subwencji ogólnej 

w dochodach budżetów JST. Pomysły takie można uznać za ryzykowne, gdyż 

stopień uzależnienia sytuacji finansowej władz samorządowych od cyklu ko-

niunkturalnego uległby dalszemu zwiększeniu. Ta krytyczna uwaga nie oznacza 

ignorowania związku między procesami wzrostu gospodarczego a poziomem 

wydatków publicznych, niemniej jednak ograniczanie wpływu zmian w cyklu 

koniunkturalnym powinno odbywać się w inny sposób i dotyczyć całego syste-

mu finansów publicznych. Konieczne byłoby wprowadzenie rozwiązań instytu-

cjonalnych, które stabilizowałyby system zasilania finansowego ze względu na 

przebieg cyklu koniunkturalnego. Stabilizacji takiej mogłoby sprzyjać utworze-

nie funduszu stabilizacyjnego finansów publicznych, który umożliwiałby kumu-

lowanie części środków finansowych z dochodów powstających w warunkach 

wysokiego wzrostu gospodarczego. Ich rozdysponowywanie następowałoby 

w warunkach osłabienia tempa wzrostu. Rozwiązanie takie sprzyjałby stabili-

zowaniu źródeł zasilania finansowego podmiotów sektora publicznego. 

W obecnym stanie prawnym możliwości wykorzystania w takiej roli zarówno 

budżetu państwa, jak i budżetów władz samorządowych są ograniczone ze 

względu na zasadę roczności budżetowania. Rezygnacja z zasady roczności 

w dającej się przewidzieć perspektywie jest politycznie i ustrojowo wykluczo-

na. Powstanie takiego funduszu byłoby też zgodne z zaleceniami Komisji Euro-

pejskiej, która wskazała jeszcze w Pakcie Stabilizacji i Wzrostu Gospodarczego 

na konieczność bardziej racjonalnego wydatkowania środków w fazie wzrostu 

gospodarki
8
. Polityka taka pozwoliłaby stabilizować poziom zasilania finanso-

wego podmiotów publicznych, a tym samym w pełni wykorzystywać możliwo-

ści tkwiące w nowoczesnym programowaniu budżetowym, którego elementem 

jest wydłużenie horyzontu planowania i finansowania zadań publicznych.  

                                                             
7  Samorząd chce udziału w VAT, „Gazeta Prawna‖, http://podatki.gazetaprawna.pl/ 

artykuly/26268,samorzad_chce_udzialu_w_vat.html (26.05.2011); Rząd musi zmienić system, 
gminy nie poradzą sobie same, „Rzeczpospolita‖, http://www.rp.pl/artykul/689636.html?print=tak 
(20.07.2011). 

8  Por. Uchwała Rady Europejskiej odnośnie Paktu o Stabilizacji i Wzroście Gospodarczym, 
Amsterdam 17 czerwca 1997, Dz. Urz. UE 97/C 236/01. 
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Uzależnienie stanu finansów publicznych od cyklu koniunkturalnego zo-

stało docenione przez Komisję Europejską, która oceniając stopień kryterium 

realizacji fiskalnego przez kraje członkowskie UE, uwzględnia wpływ wahań 

w aktywności gospodarczej na nierównowagę budżetową
9
. 

Podsumowanie 

Z przeprowadzonej wyżej analizy można wyprowadzić kilka wniosków. 

1. Przy podatkowym charakterze współczesnego państwa jego dochody 

i wydatki publiczne są nieuchronnie skazane na niestabilność wynika-

jącą z cyklicznych wahań gospodarki.  

2. Państwo, a więc zarówno władze centralne, jak i władze samorządowe, 

muszą ten fakt należycie uwzględnić przy planowaniu działalności. 

Podejście takie byłoby symptomem racjonalnych zachowań władz pu-

blicznych.  

3. Wyrazem takich zachowań powinna być także pogłębiona analiza po-

tencjalnych skutków zmian instytucjonalnych zarówno w dochodach 

władz samorządowych, jak i w regułach zadłużania się narzuconych im 

przez władze centralne.  

4. W przypadku zmiany reguł zadłużania się władz samorządowych ko-

nieczne jest uwzględnienie przyczyn powstawania długu samorządo-

wego, a zwłaszcza jego ekonomicznej treści (przyrost majątku samo-

rządowego).  

5. Przy rozważanych zmianach istniejącego w Polsce systemu zasilania 

finansowego trzeba uwzględnić stabilizującą rolę subwencji ogólnej 

z budżetu państwa dla budżetów samorządowych w okresie wahań 

produkcji (cykl koniunkturalny).  

6. Do silniejszego niż obecnie uzależnienia sytuacji finansowej JST pro-

wadzić będzie zwiększenie udziałów władz samorządowych w podat-

kach centralnych zarówno dochodowych, jak i ustanowienie udziału 

w podatku od towarów i usług.  

7. Konieczne jest tworzenie nadwyżek budżetowych w okresach (latach) 

wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, które stanowiłyby ekono-

miczną (nie rachunkową) rezerwę dla władz samorządowych w okre-

                                                             
9  Cyclical Adjustment of Budget Balances, European Commission, Directorate General 

ECFIN Economic and Financial Affairs, Spring 2010. 
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sach mniejszych dochodów na skutek wolniejszego, niż zakładano, 

tempa wzrostu gospodarczego.  

8. Rozwiązanie takie byłoby zgodne z proponowanym wyżej utworze-

niem funduszu stabilizacyjnego finansów publicznych10. 
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THE FINANCIAL CONDITION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS 

IN POLAND DURING CONDITIONS OF ECONOMIC DOWNTURN 

Summary 

The modern State is a system based on the collection of tax revenues. This in turn 

means that the inflow of tax revenues strongly influences economic performance, which 

are determined by business cycles. The cyclicality of business processes is also evident 

via the analysis of macroeconomic data in Poland, despite a relatively short period 

of economic operations under market conditions. Public revenue, both in central author-

ities and local authorities (municipalities), forms a share of national output (GDP). 

This means that fluctuations in production as well as the income generated from the 

economy results in public revenue fluctuations. In this article the economic impact of 

the downturn was presented in Poland according to the size and structure of self-

government incomes over the period 2007–2010. The effect of institutional changes (tax 

reduction & tax relief) were also considered. The conclusion is that the public revenue 

system should also take into account fluctuations in revenue owing to changes in eco-

nomic business cycles. The financial stability of local governments is of primary impor-

tance to the population, especially given that a substantial part of the public goods pro-

vided are financed by municipal governments. 

Translated by David Clowes Ph. D. in Economics



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 682 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 76 2011 

 

LESZEK PATRZAŁEK 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

DŁUG PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO A SAMODZIELNOŚĆ 

FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W warunkach dynamicznie narastającego w ostatnich latach w Polsce dłu-

gu sektora finansów publicznych coraz większą uwagę poświęca się problemom 

związanym z poziomem i strukturą długu podsektora samorządowego. Niepo-

kojące jest jednak to, że przy podejmowaniu przez administrację rządową dzia-

łań mających na celu zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych i po-

ziomu państwowego długu publicznego w odniesieniu do podsektora samorzą-

dowego uwaga koncentruje się przede wszystkim na limitowaniu poziomu za-

dłużenia gmin, powiatów i województw oraz ograniczaniu poziomu deficytu 

budżetów samorządowych bez dostatecznego uwzględniania i respektowania 

samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.  

Celem opracowania jest przedstawienie istoty samodzielności finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego, ustalenie czynników makroekonomicznych 

wpływających na jej zakres oraz wykazanie potrzeby uwzględniania samodziel-

ności finansowej przy wprowadzaniu ograniczeń dotyczących poziomu długu 

podsektora samorządowego.  

Samodzielność jednostki samorządu terytorialnego jest problemem złożo-

nym, dotyczącym wszystkich aspektów jej działalności, i może być rozpatry-

wana pod względem ekonomicznym, prawnym, politycznym oraz organizacyj-

nym. O samodzielności samorządu terytorialnego w podstawowym stopniu de-

cydują uwarunkowania prawne, które wyznaczają granice tej samodzielności, 

oraz formy, za pomocą których można ingerować w działalność samorządu te-

rytorialnego. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego można rozpa-

trywać też w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym. 
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 Rozpatrywanie samodzielności w ujęciu podmiotowym wiąże się z usta-

leniem wzajemnych relacji pomiędzy instytucjami rządowymi a instytucjami 

samorządowymi jako odrębnymi podmiotami władzy i administracji publicznej, 

relacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego poszczególnych szcze-

bli, a także relacji pomiędzy podmiotami tworzącymi wewnętrzną strukturę da-

nej jednostki samorządu terytorialnego. Samodzielność samorządu terytorialne-

go w tym ujęciu to swoboda działania i niezależność władz samorządowych od 

ingerencji innych podmiotów w prawnie określonych granicach. W relacjach 

pomiędzy instytucjami rządowymi a instytucjami samorządowymi nie występu-

je hierarchiczna zależność od organów państwowych, relacje te odbywają się na 

zasadzie równości, sprzyjają one zawieraniu różnorakich porozumień i umów 

dotyczących realizacji wspólnych przedsięwzięć. 

Samodzielność jednostki samorządu terytorialnego może być także rozpa-

trywana od strony przedmiotowej. W tym ujęciu samodzielność można anali-

zować na wielu płaszczyznach, w odniesieniu do poszczególnych obszarów 

działalności jednostki samorządu terytorialnego, tj. płaszczyźnie prawnej, orga-

nizacyjnej, politycznej, ekonomicznej. W praktyce bardzo trudno jest oddzielić 

od siebie wymienione płaszczyzny, gdyż wiążą się one ze sobą, przeplatają 

i uzupełniają. Niemniej jednak za jedną z podstawowych płaszczyzn samodziel-

ności jednostki samorządu terytorialnego uznać należy możliwość swobodnego 

decydowania przez organy samorządu terytorialnego o pozyskiwaniu dochodów 

zwrotnych (przede wszystkim kredyty, pożyczki, obligacje komunalne), o roz-

miarach i ich strukturze oraz o opracowywaniu i wykonywaniu strategii zarzą-

dzania długiem jednostki samorządu terytorialnego.  

Samodzielność w sferze pozyskiwania dochodów zwrotnych budżetu jed-

nostki samorządu terytorialnego należy rozpatrywać w powiązaniu z samo-

dzielnością władz samorządowych w zakresie pozyskiwaniu dochodów budże-

towych z różnych źródeł i różnymi metodami. Szczególnie istotna jest relacja 

dochodów własnych do dochodów ogółem budżetów samorządowych. Im wyż-

szy udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem budżetów samo-

rządu terytorialnego, tym szerszy zakres samodzielności w zakresie opracowy-

wania i realizowania polityki zadłużania się przez jednostkę samorządu teryto-

rialnego. W związku z tym instytucje finansowe przy ocenie zdolności kredy-

towej gminy (powiatu, województwa) stosują przede wszystkim wskaźnik 

udziału dochodów własnych i wskaźnik udziału dotacji celowych w strukturze 

dochodów ogółem. 
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W rozważaniach na temat samodzielności władz samorządowych w pozy-

skiwaniu dochodów zwrotnych ważna jest struktura dochodów własnych budże-

tu jednostki samorządu terytorialnego, która może być rozpatrywana w rozma-

itych przekrojach. Do najważniejszych elementów warunkujących samodziel-

ność w tym obszarze należy wyposażenie władz samorządowych w stabilne 

i wydajne źródła dochodów – znaczną ich część stanowią dochody własne, któ-

re są związane z daną jednostką podziału terytorialnego (bazą ekonomiczną) 

oraz stwarzają możliwość realnego wpływania na ich wydajność. Struktura do-

chodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego tak ukształtowana sprzyja 

rozwijaniu aktywności organów władz samorządowych w oddziaływaniu na 

wzrost ilości i wydajność poszczególnych źródeł dochodów budżetowych. 

W warunkach zagwarantowanej w przepisach prawnych samodzielności 

finansowej władz samorządowych w zakresie pozyskiwania dochodów budże-

towych organy samorządu terytorialnego przy ustalaniu celów i instrumentów 

polityki długu uwzględniają szereg uwarunkowań o charakterze zewnętrznym 

(makroekonomicznym). 

Uwarunkowania zewnętrzne, wpływające na zakres swobody w zaciąganiu 

zobowiązań przez władze samorządowe, są związane z otoczeniem, w którym 

funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego, a na które samorząd teryto-

rialny nie ma możliwości bezpośredniego oddziaływania. Samodzielność finan-

sowa samorządu terytorialnego w zakresie ustalania poziomu deficytu budżeto-

wego w decydującym stopniu zależy od przestrzegania przez ustawodawcę za-

sady adekwatności. Jej nierespektowanie skutkuje nierównowagą budżetów sa-

morządowych oraz ograniczaniem prawa samorządu terytorialnego do samo-

dzielnego podejmowania decyzji o zaciąganiu zobowiązań, ich skali i terminie. 

Trzeba przy tym dodać, że jednym z koniecznych, niezbędnych do zastosowa-

nia rozwiązań umożliwiających zastosowanie tej zasady w praktyce jest wypra-

cowanie i wdrożenie do praktyki systemu wyceny kosztów zadań publicznych 

(zadań własnych i zadań zleconych). 

Do uwarunkowań makroekonomicznych wpływających na stopień samo-

dzielności finansowej samorządu terytorialnego w zaciąganiu zobowiązań fi-

nansowych należy zaliczyć kształtowanie się deficytu budżetu państwa i deficy-

tu całego sektora finansów publicznych. Ze względu na system pionowych po-

łączeń pomiędzy budżetem państwa i budżetami samorządowymi oraz istotną 

rolę dochodów transferowych w strukturze dochodów budżetów jednostek sa-

morządu terytorialnego deficyt budżetu państwa i sytuacja finansów publicz-
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nych są ważnymi czynnikami zewnętrznymi mogącymi ograniczać samodziel-

ność finansową organów samorządu terytorialnego w zaciąganiu zobowiązań 

finansowych. Z tym wiążą się również ograniczenia wynikające z wysokiego 

poziomu zadłużenia w sektorze finansów publicznych. Może się zdarzyć, że 

dług samorządowy zostanie „wypchnięty‖ przez dług państwowy. W sytuacji 

gwałtownego spadku PKB i załamania koniunktury może dojść do tego, że sa-

morząd terytorialny notujący niski poziom deficytu budżetowego i wykazujący 

minimalne zadłużenie będzie musiał poddać się ogólnie obowiązującym proce-

durom sanacyjnym, ostrożnościowym, zakładającym restrykcyjne ograniczenia 

w zakresie deficytów budżetów publicznoprawnych.  

Do istotnych uwarunkowań zewnętrznych o charakterze makroekono-

micznym należy też zaliczyć stopy procentowe określające koszt długu samo-

rządu terytorialnego. Oprocentowania zarówno stałe, jak i zmienne niosą ze so-

bą zagrożenia związane ze zmianami stóp procentowych. Formuła oprocento-

wania zmiennego skutkuje wzrostem kosztów długu w sytuacji wzrostu stóp 

procentowych; zastosowanie oprocentowania stałego ma negatywne następstwa  

w warunkach malejących stóp procentowych, gdyż powoduje konieczność po-

noszenia przez organy samorządu terytorialnego kosztów wyższych niż uzasad-

nione. Jednak również przy rosnących stopach procentowych oprocentowanie 

stałe może skutkować niedoszacowaniem stopy procentowej i osłabieniem 

atrakcyjności obligacji samorządowych dla potencjalnych inwestorów. 

Uwarunkowaniem o charakterze zewnętrznym, uwzględnianym przy usta-

laniu przez władze samorządowe celów i instrumentów polityki długu, wpływa-

jącym na wybór źródeł finansowania deficytu budżetów samorządowych, jest 

także oferta kredytów i pożyczek bankowych oraz pożyczek innych instytucji 

finansowych czy też zapotrzebowanie na papiery wartościowe zgłaszane przez 

inwestorów na rynkach finansowych. 

Do uwarunkowań zewnętrznych polityki długu jednostki samorządu tery-

torialnego należy zaliczyć również bieżącą działalność administracji rządowej 

i organów władzy państwowej, które wpływając na realną sferę działalności 

samorządu terytorialnego, m.in. poprzez ustalanie ram prawnych funkcjonowa-

nia i finansowania systemu oświaty (np. Karta Nauczyciela) czy systemu finan-

sowania pomocy społecznej, przesądzają o zakresie samodzielności wydatkowej 

władz samorządowych, a ustalając wymogi formalnoprawne dotyczące np. wy-

sokości płac, rodzaju i wysokości świadczeń socjalnych czy też zasad przyzna-

wania dotacji podmiotom objętym gospodarką samorządową (np. samorządo-
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wym zakładom budżetowym), w istotny sposób ograniczają ten obszar samo-

dzielności finansowej władz samorządowych. 

Rozpatrując problem samodzielności finansowej jednostki samorządu tery-

torialnego w kontekście celów i instrumentów polityki długu, należy zauważyć 

zachodzące w ostatnich latach w Polsce zmiany polegające na uwzględnianiu, 

w coraz szerszym stopniu, w kształtowaniu dochodów budżetu samorządu tery-

torialnego zasady elastyczności źródeł dochodów (poziom osiąganych przez 

JST dochodów budżetowych jest zdeterminowany poziomem aktywności spo-

łeczno-ekonomicznej w gminie, powiecie, województwie). Zwiększeniu zna-

czenia udziałów w podatkach państwowych towarzyszyło jednocześnie zmniej-

szanie ich fiskalności. W warunkach załamania wzrostu gospodarczego w 2008 

roku w Polsce nie pozostało to bez wpływu na sytuację finansową JST, ponie-

waż wielkość zasilenia finansowego uzależniona została bezpośrednio od ko-

niunktury gospodarczej. Takie ukształtowanie struktury źródeł dochodów JST 

mobilizuje do podejmowania przez władze samorządowe długookresowych 

działań prowadzących do pozyskiwania dla swojego terytorium podatników za-

równo PIT, jak i CIT w celu zapewnienia optymalnego dla danej jednostki po-

ziomu dochodów. Jednocześnie uzależnienie poziomu dochodów budżetów sa-

morządowych od koniunktury gospodarczej wiąże się z wymogiem zagwaran-

towania władzom samorządowym samodzielności finansowej w zakresie wyko-

rzystywania instrumentów dłużnych umożliwiających realizację inwestycji stra-

tegicznych z punktu widzenia rozwoju danej jednostki terytorialnej i zapewnia-

jących tej jednostce płynność finansową. 

W ramach rozważań na temat czynników o charakterze makroekonomicz-

nym wpływających na możliwości podejmowania przez władze samorządowe 

działań na rzecz równoważenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego na-

leży podkreślić potrzebę kompleksowego i komplementarnego dostrzegania 

problemu samodzielności finansowej władz samorządowych. Dlatego też trudno 

jest rozpatrywać możliwość ograniczeń w zakresie zaciągania zobowiązań fi-

nansowych przez organy samorządu terytorialnego bez uwzględniania zagwa-

rantowanego przepisami prawa zakresu samodzielności dochodowej i wydat-

kowej władz samorządowych. Przyjmuje się, że im wyższy udział dochodów 

własnych w strukturze dochodów budżetu samorządowego, tym szerszy jest za-

kres samodzielności wydatkowej jednostki samorządu terytorialnego i możli-

wości racjonalizowania wydatków publicznych. Podstawę samodzielności wy-

datkowej JST stanowić będą zatem takie rodzaje dochodów, którymi samorząd 
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może swobodnie, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dyspono-

wać. Samodzielność dochodowa władz samorządowych ma zatem bardzo istot-

ne znaczenie w kontekście rozważań dotyczących racjonalizacji wydatków 

i sprzyja poszerzaniu odpowiedzialności władz samorządowych za równoważe-

nie budżetów samorządowych. 

Problemy związane z deficytem i długiem podsektora samorządowego nie 

mogą być rzetelnie rozpatrywane bez analizy powiązań i wzajemnych zależno-

ści przyczynowo-skutkowych z problematyką samodzielności finansowej gmin, 

powiatów oraz województw. Skala, dynamika i specyfika długu każdej jednost-

ki samorządu terytorialnego w Polsce są zróżnicowane, przy tym uwarunkowa-

ne w każdej jednostce różnymi czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

Wprowadzenie kolejnych (obok już przyjętych w przepisach prawnych dość re-

strykcyjnych limitów zadłużeniowych) centralnych przepisów – które zakładają, 

że w każdej z blisko 3 tys. jednostek samorządu terytorialnego, niezależnie od 

jej specyfiki, rodzaju wykonywanych zadań czy też potencjału społeczno-

ekonomicznego, obowiązuje jednolita w skali kraju zasada dotycząca kształto-

wania się poziomu deficytu budżetowego – byłoby przejawem podważania sa-

modzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zacią-

gania zobowiązań finansowych. 

DEBT OF SUBNATIONAL GOVERNMENT VERSUS 

FINANCIAL AUTONOMY OF SELF-GOVERNMENT ENTITY 

Summary 

The purpose of this paper is to present the issue of the financial autonomy of local 

government entity and to consider the macroeconomic determinants affecting its scope. 

The article takes also into account the need to include the financial autonomy in the 

process of implementation of subnational debt restrictions. 

Translated by Magdalena Zioło 
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KRYSTYNA PIOTROWSKA-MARCZAK 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 

ZAGROŻENIA ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO – ASPEKT FINANSOWY 

Wprowadzenie 

Narastający od trzech lat w Polsce deficyt budżetowy i w konsekwencji 

dług publiczny spowodował nasilenie dyskusji temu problemowi poświęco-

nych. Cechuje je różnorodność stanowisk i propozycji ograniczania tego zjawi-

ska. Początkowo koncentrowano się na roli w tym procesie sektora rządowego – 

centralnego, aktualnie toczy się debata nad udziałem w tym układzie sektora 

samorządowego. Wyraźnie występuje dążenie do wprowadzenia limitów zadłu-

żenia na tym szczeblu. 

W tym kontekście powstaje pytanie nie tylko o udział sektora samorządo-

wego w zadłużeniu finansów publicznych, ale także o to, czy proponowane 

ograniczenia nie spowodują zagrożenia dla rozwoju jednostek samorządu tery-

torialnego (JST). 

Aby to stwierdzić, trzeba orzec, co się rozumie pod pojęciem rozwoju i ja-

kie czynniki go charakteryzują. W tym kontekście konieczna jest koncentracja 

na wydatkach majątkowych i inwestycyjnych w okresie przełomu światowego 

kryzysu, tj. w latach 2008–2009. Ponadto niezbędne jest wskazanie wydatków 

związanych z realizacją programów unijnych. I wreszcie przedstawienie relacji 

deficytu jednostek samorządu terytorialnego do dochodów. Ze względu na roz-

bieżność danych w pełni uzasadnione jest wykorzystanie informacji zawartych 

w sprawozdaniach Regionalnych Izb Obrachunkowych. 
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Przeprowadzona analiza będzie podstawą do przedstawienia ocen związa-

nych z rządowymi projektami zmian i konsekwencjami, jakie mogą przynieść, 

zagrażając rozwojowi jednostek samorządu terytorialnego. 

1. Pojęcie rozwoju i jego mierniki 

Ewolucja ludzkości i postęp cywilizacyjny nieodłącznie są związane z ideą 

polepszania warunków bytu społeczeństw. Prowadzi to do zmian we wszystkich 

dziedzinach życia, tworząc jakościowo nowe struktury. Przekształcenia, które 

w związku z tym mają miejsce, prowadzą po drodze, której celem jest rozwój. 

Rozwój „jest to proces przeobrażeń prowadzących do stanów i form do-

skonalszych i efektywniejszych‖
1
. 

Z istoty swojej rozwój jest zjawiskiem ciągłym, który może być jedynie 

bardziej lub mniej intensywny bądź może zostać zakłócony na pewien czas, co 

często przyjmuje postać cyklu, mającego powtarzalny charakter. Mimo tych za-

burzeń rozwój nie jest przejściowy, tylko trwały. 

„Trwałość rozwoju rozumiana jest jako taki proces zmian, który realizuje 

cechę trwałości ocenianą pozytywnie z punktu widzenia określonego systemu 

wartości‖
2
. 

W odniesieniu do struktur lokalnych i regionalnych z inicjatywy ONZ 

w 1972 r. pojawiła się koncepcja rozwoju zrównoważonego. Wskazuje się 

w niej na niezbędność zintegrowanych działań w różnych obszarach w celu za-

spokojenia potrzeb społeczeństwa aktualnie istniejącego z perspektywą dla ko-

lejnych pokoleń
3
. 

Ważne jest, aby lokalne instytucje umiały skoncentrować się na stworze-

niu programów strategicznych, a potem konsekwentnie je realizowały. 

Duże znaczenie w tym procesie odgrywa „ład instytucjonalno-prawny‖
4
, 

który winien być względnie stabilny. 

Tymczasem, ograniczając się tylko do roku 2009, należy wskazać na istot-

ne zmiany przepisów prawnych w Polsce. W dniu 27 sierpnia 2009 r. uchwalo-

no nową ustawę o finansach publicznych. W styczniu 2009 r. uchwalono ustawę 

                                                             
1  J. Korol, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, 

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 5. 
2  Ibidem, s. 5. 
3  Ibidem, s. 25. 
4  Ibidem, s. 28. 
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o zmianie organizacji i podziale zadań administracji publicznej w wojewódz-

twie, co zmieniło kompetencje marszałka i wojewody. Ten drugi uzyskał 

uprawnienia nadzorcze i kontrolne w województwie, a gospodarzem został mar-

szałek. Ponadto uzyskał on możliwość uzyskania dotacji celowej na program 

przebudowy dróg lokalnych w latach 2008–2011. A także w 2009 r. znoweli-

zowano ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, pozostawiając większą 

swobodę stronom
5
. 

Przytoczone akty to przykład zmian w zakresie decentralizacji zadań. 

Głównie chodzi tu o zakres kompetencji i obszary przekazane przez władzę 

centralną władzy regionalnej i lokalnej.  

Niezależnie od korekt władza samorządowa jest realizowana w czterech 

zasadniczych obszarach: 

a) infrastruktura techniczna, 

b) infrastruktura społeczna, 

c) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

d) ład przestrzenny i ekologiczny6. 

Z tego katalogu wynika, że ważną rolę w gospodarce jednostek samorządu 

terytorialnego odgrywa infrastruktura. W tym zakresie należy w pełni podzielić 

następujący pogląd: „Wykorzystanie infrastruktury jako czynnika rozwoju sta-

nowi jeden z zasadniczych elementów teorii »wielkiego pchnięcia« (Big Push 

Theory), czyli przeprowadzenie takich inwestycji, które zapoczątkowały roz-

wój, a następnie stymulowały jego samopobudzenie‖
7
. 

Niezaprzeczalny jest zatem związek między inwestowaniem w infrastruk-

turę a rozwojem jednostek samorządu terytorialnego. Proces ten nie może być 

ograniczony do bieżących działań, musi bowiem być ściśle powiązany z długo-

terminową strategią rozwoju wyznaczającą długofalowe cele i przewidywać 

możliwości oraz określać procedury postępowania w sytuacji konieczności do-

konywania zmian pod wpływem czynników zarówno zewnętrznych, jak i we-

                                                             
5  Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu jedno-

stek samorządu terytorialnego w 2009 r., Warszawa 2010, s. 115-116. 
6  Por. Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Oficyna Wydawni-

cza Branta, Warszawa 2001, s. 60. 
7  H. Janowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w infrastrukturę gminną jako narzędzie 

wspierające rozwój lokalny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 360, WNUS, 
Szczecin 2003, s. 151. 
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wnętrznych. Ponadto musi ona zawierać system określania i kontroli efektów
8
. 

Idea takich strategii ściśle związana jest z koniecznością przewidywania drogi 

rozwoju, stojącej w przeciwieństwie do zachowawczych koncepcji, których 

podstawą jest stagnacja, zaniechanie korekt i zmian stanu aktualnego. W tym 

postępowaniu bezapelacyjnie trzeba podejmować decyzje inwestycyjne, mające 

krótki i długi termin realizacji. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku ko-

nieczne jest obligatoryjne ustalenia etapów realizacji zadań i zapewnienie środ-

ków. Ponadto niezbędne jest przewidywanie i określenie poziomu ryzyka
9
. 

Trzeba zwrócić szczególną uwagę na fakt, że „rozwój traktowany jest jako 

proces zmian jakościowych i ilościowych w czasie. Zrównoważony rozwój po-

siada atrybuty, takie jak: 

a) trwałość – związana z tym, że proces rozwoju w czasie nie znika; 

b) samopodtrzymanie – odnoszące się do faktu, że rozwój zrównoważony 

generuje procesy o właściwym poziomie sił wpływających na rozwój 

i zasoby ekonomiczne; 

c) zbilansowanie – oznacza zachowanie pożądanych propozycji między 

zmiennymi‖10. 

Nie można zatem separować procesów inwestycyjnych na poziomie ogól-

nokrajowym i regionalnym. 

„Polityka regionalna państwa jest jednym z najważniejszych instrumentów 

polityki gospodarczej rządu‖11. Celem tej polityki powinien być długotrwały 

rozwój oparty na czynnikach endogennych. 

Jak zatem przedstawia się polityka inwestycyjna jednostek samorządu te-

rytorialnego w Polsce w latach kryzysowych: 2008, 2009? 

2. Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 

2008–2009 

W literaturze przedmiotu mówi się o wielu różnych wskaźnikach rozwoju 

ekonomicznego, do których zalicza się na przykład: wartość brutto środków 

                                                             
8  M. Kogut-Jaworska, Finansowe narzędzia strategii rozwoju jednostek samorządu teryto-

rialnego a zarządzanie ryzykiem w procesie wdrażania monitoringu, Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 26, Poznań 2010, s. 65. 

9  Ibidem, s. 68-69. 
10  J. Korol, op. cit., s. 35. 
11  Ibidem, s. 36–37. 
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trwałych na mieszkańca, nakłady na działalność innowacyjną czy badawczo-

rozwojową na mieszkańca oraz udział pracujących w usługach
12

. 

W niniejszych rozważaniach skoncentrowano się na odniesieniach do wy-

datków majątkowych i inwestycyjnych, analizę ograniczając do początkowego 

okresu kryzysu gospodarczego na świecie. 

Pierwsza zasadnicza kwestia to: w jakim tempie omawiane wydatki się 

zmieniały (tabela 1). 

Tabela 1 

Dynamika budżetowych wydatków majątkowych i inwestycyjnych w 2009 r. (2008 = 

100%) 

Lp. Województwa 
Wydatki ogółem  

realnie 
Wydatki  

majątkowe 
W tym  

inwestycyjne 

1 Polska,  
  w tym: 

112,1 135,1 135,0 

2 gminy 107,8 125,5 125,7 

3 m.st. Warszawa 104,3 100,2 96,8 

4 miasta na prawach powiatu 106,8 113,4 111,2 

5 powiaty 113,3 155,4 155,6 

6 województwa samorządowe 153,9 208,6 214,1 

7 dolnośląskie 110,9 129,2 131,7 

8 kujawsko-pomorskie 108,3 127,1 125,7 

9 lubelskie 110,6 121,9 122,0 

10 lubuskie 126,0 233,6 236,8 

11 łódzkie 115,8 150,7 149,8 

12 małopolskie 111,7 137,6 137,2 

13 mazowieckie 104,9 101,6 100,7 

14 opolskie 115,4 160,5 160,4 

15 podkarpackie 117,2 158,8 158,9 

16 podlaskie 123,9 193,0 193,6 

17 pomorskie 110,6 123,7 123,6 

18 śląskie 110,7 129,1 126,6 

19 świętokrzyskie 123,2 191,5 192,1 

20 warmińsko-mazurskie 115,2 160,3 161,7 

21 wielkopolskie 113,6 146,5 149,4 

22 zachodniopomorskie 114,2 145,0 140,9 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania 

budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r., Warszawa 2010, 

s. 166. 

                                                             
12  Ibidem, s. 48–49. 
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Okazuje się, że największa dynamikę miały wydatki majątkowe woje-

wództw samorządowych. Ta sama tendencja odnosi się do wydatków inwesty-

cyjnych. Ponadto występuje duże zróżnicowanie między województwami. 

Zwraca uwagę najwyższy wskaźnik dynamiki w woj. lubuskim, podlaskim 

i świętokrzyskim. Dowodzi to tendencji prawidłowej, nie były to bowiem wo-

jewództwa najbardziej rozwinięte. 

Kolejne zagadnienie to kwestia: jaką część wydatków ogółem zajmują 

omawiane wyżej dwie grupy (tabela 2). 

Tabela 2 

Struktura wydatków budżetowych majątkowych i inwestycyjnych JST w latach 2008– 

2009 

Lp. Województwa 
Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne 

2008 2009 2008 2009 

1 Polska,  
  w tym: 

22,0 25,7 21,2 24,8 

2 gminy 20,5 23,1 20,0 22,5 

3 m.st. Warszawa 19,9 18,5 19,8 17,8 

4 miasta na prawach powiatu 23,5 24,1 22,3 22,4 

5 powiaty 14,5 19,3 14,4 19,2 

6 województwa samorządowe 36,7 48,7 34,8 47,3 

7 dolnośląskie 24,5 27,7 23,1 26,6 

8 kujawsko-pomorskie 20,7 23,5 20,4 23,0 

9 lubelskie 19,9 21,3 19,2 205 

10 lubuskie 17,1 30,9 16,6 30,4 

11 łódzkie 22,9 28,9 22,0 27,7 

12 małopolskie 21,5 25,7 21,4 25,5 

13 mazowieckie 24,4 22,8 23,5 21,8 

14 opolskie 18,7 25,2 18,2 24,5 

15 podkarpackie 18,6 24,5 18,3 24,1 

16 podlaskie 19,4 29,4 19,3 29,2 

17 pomorskie 24,2 26,2 23,4 25,3 

18 śląskie 23,0 26,0 22,0 24,4 

19 świętokrzyskie 18,5 27,7 18,1 27,2 

20 warmińsko-mazurskie 17,1 23,0 16,8 22,8 

21 wielkopolskie 22,1 27,6 21,0 26,8 

22 zachodniopomorskie 21,8 26,8 20,6 24,7 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych…, s. 166. 
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W województwach samorządowych dynamika wydatków majątkowych 

i inwestycyjnych w 2009 r. zbliżała się do granicy prawie 50%. Ale takiego po-

ziomu nie osiąga ani jedno z województw. 

W tym kontekście ważne jest, jak przedstawiają się analizowane wydatki 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca (tabela 3). 

Tabela 3  

Wydatki majątkowe i inwestycyjne budżetów JST na jednego mieszkańca w latach 

2008 i 2009 (zł) 

Lp. Województwa 

Wydatki  
ogółem 

Wydatki  
majątkowe 

W tym  
inwestycyjne 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 Polska, 
  w tym: 

3809 4399 838 1130 809 1090 

2 gminy 2475 2748 507 635 494 619 

3 m.st. Warszawa 6161 6631 1227 1228 1222 1181 

4 miasta na prawach  
powiatu 

3695 4088 867 985 822 917 

5 powiaty 713 831 103 160 103 159 

6 województwa  
samorządowe 

341 536 125 261 119 254 

7 dolnośląskie 4143 4738 1015 1311 958 1262 

8 kujawsko-pomorskie 3660 4087 758 962 748 938 

9 lubelskie 3309 3782 660 806 636 777 

10 lubuskie 3576 4626 612 1428 594 1405 

11 łódzkie 3516 4206 805 1215 775 1164 

12 małopolskie 3632 4172 782 1072 777 1062 

13 mazowieckie 4949 5345 1205 1220 1161 1164 

14 opolskie 3442 4104 644 1036 625 1005 

15 podkarpackie 3438 4142 640 1014 629 999 

16 podlaskie 3302 4212 642 1240 636 1232 

17 pomorskie 4040 4590 978 1205 943 1160 

18 śląskie 3484 3983 802 1037 768 973 

19 świętokrzyskie 3398 4349 629 1206 615 1184 

20 warmińsko-mazurskie 3731 4426 637 1020 625 1010 

21 wielkopolskie 3637 4243 803 1172 764 1137 

22 zachodniopomorskie 3839 4516 836 1212 791 1114 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych…, s. 167. 

W większości przypadków omawiane wydatki kształtują się na poziomie 

powyżej 1000 zł, ale nie przekraczają 1500 zł. W zakresie wydatków majątko-
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wych poniżej wskazanej granicy są powiaty i województwa. To samo odnosi się 

do wydatków inwestycyjnych. 

Na przedstawionym tle rodzi się pytanie, w jakim zakresie jednostki samo-

rządu terytorialnego wydatkują środki przeznaczone na programy i projekty ze 

źródeł zagranicznych (tabela 4). 

Tabela 4 

Wydatki na programy i praktyki JST ze źródeł zagranicznych w 2009 r. (%) 

Lp. Województwa Udział w wydatkach ogółem 

1 Polska,  
  w tym: 

11,2 

2 gminy 5,4 

3 m.st. Warszawa 1,8 

4 miasta na prawach powiatu 7,8 

5 powiaty 7,1 

6 województwa samorządowe 48,0 

7 dolnośląskie 10,9 

8 kujawsko-pomorskie 10,8 

9 lubelskie 9,7 

10 lubuskie 20,6 

11 łódzkie 13,7 

12 małopolskie 11,3 

13 mazowieckie 5,1 

14 opolskie 15,1 

15 podkarpackie 12,3 

16 podlaskie 17,8 

17 pomorskie 10,5 

18 śląskie 12,8 

19 świętokrzyskie 17,2 

20 warmińsko-mazurskie 13,6 

21 wielkopolskie 10,6 

22 zachodniopomorskie 11,5 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych…, s. 169. 

W największym stopniu wskazane wydatki ponoszą województwa samo-

rządowe. 

W tej sytuacji należy zwrócić uwagę na stopień zadłużenia jednostek sa-

morządu terytorialnego w tym samym czasie, tj. w 2009 r. (tabela 5). 
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Tabela 5 

Deficyt budżetów JST w relacji do dochodów w 2009 r. (%) 

Wyszczególnienie Relacja deficytu do dochodów 

Polska, 
  z tego: 

10,3 

gminy 10,7 

m.st. Warszawa 12,2 

miasta na prawach powiatu 11,9 

powiaty 6,8 

województwa samorządowe 7,1 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych…, s. 143. 

Okazuje się, że relacja deficytu budżetowego do dochodów była najniższa 

w powiatach, a następnie województwach. 

Biorąc pod uwagę, że sytuacja w 2010 r. zmieniła się w kierunku zwięk-

szenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, czy należy bić na alarm 

i wprowadzać restrykcje ograniczające skalę zadłużenia? 

3. Konsekwencje zmian rządowych regulacji zadłużenia dla rozwoju JST 

Sytuacja związana z zadłużeniem jednostek samorządu terytorialnego, któ-

ra miała miejsce w 2010 r., wywołała napięcie, pogłębione narastającym zadłu-

żeniem sektora rządowego i związane z tym poszukiwanie środków na jego 

ograniczenie. Charakterystyczna dla jednostek samorządu terytorialnego była 

zmiana w konfiguracji zadłużenia w poszczególnych kategoriach. Znacznie 

zwiększyło się zadłużenie w gminach wiejskich i powiatach. Czy to oznacza, że 

istnieje pilna potrzeba wprowadzenia nowych restrykcji? Wydaje się, że jest to 

zbyt pochopne działanie, niemające uzasadnienia w dłuższej niż jeden rok per-

spektywie. Niewątpliwie stało się to wynikiem dążenia do rozłożenia odpowie-

dzialności za wzrastające zadłużenie i włączenia do tego jednostek samorządu 

terytorialnego. 

„W większości innych krajów europejskich przyjmuje się milcząco, że za 

ogólny poziom długu publicznego odpowiada rząd centralny […]. Trzeba przy 
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tym zauważyć, że poziom długu centralnego jest zazwyczaj nieproporcjonalnie 

wyższy od długu lokalnego‖
13

. 

Ponadto zwraca się uwagę, że poziom długu publicznego w krajach Euro-

py Środkowo-Wschodniej jest wyższy niż w starych krajach‖. Wydaje się to 

oczywiste, stopień zaniedbania bowiem, szczególnie jeśli chodzi o infrastruktu-

rę, wymaga w „nowych krajach‖ stosunkowo dużych nakładów inwestycyjnych. 

Tymczasem w Polsce dąży się do zwiększenia dyscypliny finansowej jed-

nostek samorządu terytorialnego, eliminując łączny limit zadłużenia na koniec 

roku i wprowadzając limit równy przeciętnej nadwyżce operacyjne z ostatnich 

trzech lat. W ten sposób wyznacza się zdolność kredytową jednostek samorządu 

terytorialnego. Ponadto wprowadza się obowiązek przedstawienia zróżnicowa-

nego budżetu bieżącego. Na to nakłada się konieczność opracowania programu 

dochodów i wydatków na czas spłaty zaciąganego kredytu i emitowanych obli-

gacji. W przypadku zatem inwestycji wieloletnich może to być kilkanaście lat, 

co jest pozbawione podstaw, wynikających z braku na tak długi okres prognoz 

makroekonomicznych dotyczących np. PKB czy inflacji. 

Poza ustawą o finansach publicznych z 2009 r. sytuację multiplikuje roz-

porządzenie ministra finansów z grudnia 2010 r.
14

 określające sposób klasyfika-

cji tytułów dłużnych: wlicza do nich nie tylko kredyty i pożyczki, ale także 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym obciążające dług, umowy sprzeda-

ży płatne w ratach itp. 

Do tego należy dodać, że rozporządzenie to ogłoszono pod koniec grudnia 

2010 r., a weszło w życie po kilku dniach, tj. 1 stycznia 2011. 

Trudno dziwić się reakcji samorządów terytorialnych, która daleko odbie-

ga od aprobaty. W tych warunkach należy się zastanowić, jakie zagrożenia się 

rodzą, w szczególności w odniesieniu do rozwoju i jego mierników w postaci 

inwestycji, przy obecnie proponowanych restrykcjach. 

Na tym tle pojawia się wiele pytań zarówno natury ogólnej, jak i szczegó-

łowej. Są to między innymi takie pytania: 

1. Czy nadmierne zadłużenie występuje równomiernie we wszystkich 

jednostkach samorządu terytorialnego? A w związku z tym, czy nie na-

leży dokonywać ocen jednostkowych, a nie globalnych? 

                                                             
13  P. Swianiewicz, Czy potrzebne są nowe regulacje zadłużenia jednostek samorządu teryto-

rialnego w Polsce?, w: Stan zadłużenia samorządów a możliwości finansowania inwestycji, BGK 

Warszawa 2011, s. 5. 
14  Dz.U. 2010, nr 252, poz. 1692. 
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2. Czy zadłużenie, które miało miejsce na przełomie lat 2009–2010, jest 

procesem, który będzie narastał? Wydaje się, że nie, trzeba bowiem 

odnieść to do cykli inwestycyjnych, od których nie można abstraho-

wać. 

3. Czy można uznać kredyty za niewłaściwe źródło finansowania bez od-

niesienia ich do celu, na jaki są zaciągane? Niewątpliwie wykorzysta-

nie kredytu (weryfikowanego zresztą przez Regionalne Izby Obra-

chunkowe) na cele inwestycyjne jest w pełni uzasadnione, ponieważ 

tylko w ten sposób można uzyskać postęp w rozwoju. 

4. Należy się zastanowić, czy wprowadzony w ustawie o finansach pu-

blicznych w 2009 r. podział budżetu na bieżący i majątkowy nie jest 

wystarczającym zabezpieczeniem przed „wchodzeniem w nadmierne 

zadłużenie‖. Trzeba zauważyć, że kredyty na finansowanie działalno-

ści bieżącej faktycznie są zaciągane sporadycznie. 

5. Dlaczego zadłużenie nie obejmuje zadłużenia spółek komunalnych? 

Na tle przedstawionych kwestii należy wskazać, jakie konsekwencje niesie 

ze sobą rygorystyczna polityka skierowana pod adresem samorządów w Polsce. 

Wydaje się, że najważniejsze z nich są następujące: 

a) spowolnienie tempa rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, co 

oznacza, szczególnie w obszarach byłej Polski B, brak postępu w po-

lepszeniu walorów życia społecznego; 

b) ograniczenie planów podejmowania nowych inwestycji; 

c) wstrzymywanie inwestycji w toku; 

d) zahamowanie wniosków o finansowanie ze środków unijnych, 

e) nieuzasadniony brak racjonalnego wykorzystania kredytów i obligacji 

komunalnych do finansowania rozwoju JST. 

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, należy z dużym dystansem 

potraktować propozycję „sztywnego‖ zadłużenia jednostek samorządu teryto-

rialnego, co może hamująco wpływać na ich rozwój. 
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THREATS TO THE DEVELOPMENT OF LOCAL AND REGIONAL 

GOVERNMENT UNITS – THE FINANCIAL ASPECT 

Summary 

Growing budget deficit and public debt induce an impulse to seek ways to reduce 

their levels. This process affects local and regional government units too. The article 

aims to answer the question about whether the restrictions being planned and the limita-

tions introduced by the Ministry of Finance‘ regulation of 23 December 2010 will not 

decelerate the units‘ development, as well as thinning out their chances of raising EU 

funds. 
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UKRYWANIE DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO W POLSCE –

PROBLEM REALNY CZY MARGINALNY?
1
 

Wprowadzenie  

Jednym z kluczowych przejawów aktualnego, globalnego kryzysu finan-

sowego jest pogłębiająca się nierównowaga fiskalna i związane z nią dynamicz-

nie narastające zadłużenie sektora publicznego, w tym sektora samorządowego. 

Oficjalne statystyki dotyczące wielkości zadłużenia wspomnianego sektora 

obejmują jedynie zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich 

związków, samorządowych funduszy celowych z osobowością prawną (zlikwi-

dowanych z dniem 1 stycznia 2011 r.), publicznych zakładów opieki zdrowot-

nej, dla których organem założycielskim jest samorząd terytorialny, samorzą-

dowych instytucji kultury oraz pozostałych samorządowych osób prawnych. 

Poza ewidencją długu publicznego pozostaje natomiast zadłużenie spółek ko-

munalnych. Jednostki te w świetle prawa nie podlegają regulacjom ustawy o fi-

nansach publicznych
2
, tylko kodeksowi spółek handlowych

3
.  

O znaczeniu problemu mogą świadczyć rozmiary sektora komunalnego 

w Polsce, który zatrudnia ok. 160 tys. osób (1,1 mln we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej), a jego roczne obroty kształtują się na poziomie ok. 5,2 mld euro 

                                                             
1  Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
2  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104, 

z późn. zm. 
3  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, r 94, poz. 

1037, z późn. zm.  
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(w całej UE jest to kwota ok. 140 mld euro)
4
. Według danych na koniec 2010 r. 

zawartych w rejestrze REGON łączna liczba samorządowych spółek kapitało-

wych wynosiła 2719 (w tym: 2406 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 

309 spółek akcyjnych oraz 4 spółki osobowe, w tym 3 jawne i 1 komandytowa), 

przy czym stuprocentowa własność samorządowa występowała w 1800 spół-

kach, natomiast własność mieszaną z przewagą własności samorządowej posia-

dało 919 spółek
5
.  

Coraz częściej pojawiają się głosy, że samorządowcy intencjonalnie, czyli 

w sposób zamierzony i celowy, stosują kreatywną księgowość i nie pokazując 

prawdziwego stanu swoich finansów, ukrywają dług w spółkach komunalnych. 

Wyraźne nasilenie dyskusji na ten temat nastąpiło w wyniku ukazania się rapor-

tu krakowskiego Instytutu Kościuszki Monitoring zadłużenia miast wojewódz-

kich, którego autor wskazuje na stosowany przez władze samorządowe najwięk-

szych miast „dysfunkcyjny dla finansów publicznych mechanizm pozwalający 

wypychać poza budżet zadłużenie oraz ukryć deficyt‖
6
. Opisane okoliczności 

zainspirowały autorkę niniejszego opracowania do ustosunkowania się do poru-

szonych zagadnień. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pyta-

nia: 

1. Jakie są uwarunkowania i przyczyny procesu swoistego „wypychania‖ 

zadłużenia JST poza budżet? 

2. Czy teza o celowym ukrywaniu długu przez samorządy w celu zafał-

szowania prawdziwego obrazu swoich finansów jest prawdziwa? 

3. Czy proces „wypychania‖ poza budżet zadłużenia JST stanowi realne 

zagrożenia z punktu widzenia postulatu jawności i przejrzystości fi-

nansów publicznych? 

                                                             
4  Według danych opublikowanych przez P. Rusin, eksperta Komitetu Gospodarki Komunal-

nej Krajowej Izby Gospodarczej, cyt. za: Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybra-
nych spółek z udziałem samorządu gminnego na terenie Dolnego Śląska, Raport Najwyższej Izby 
Kontroli, Wrocław, wrzesień 2010, s. 2. 

5  Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon 
2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011, s. 152.  

6  Ł. Pokrywka, Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich, Brief Programowy Instytutu Ko-
ściuszki, Kraków, marzec 2011, s. 2.  
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1. Zadłużenie polskiego sektora samorządowego na tle pozostałych kra-

jów członkowskich UE 

Polska na tle innych państw członkowskich posiada relatywnie niski 

wskaźnik udziału zadłużenia sektora samorządowego w relacji do PKB, który 

na koniec 2009 r. kształtował się na poziomie ok. 3%, co daje wartość blisko 

czterokrotnie niższą niż średnia UE uwzględniająca dług całego sektora sub-

national
7
 oraz ponad dwukrotnie niższą, jeśli weźmiemy pod uwagę średni 

unijny poziom długu w relacji do PKB w odniesieniu do sektora local govern-

ment. Dla porównania, według danych CEMR–Dexia na koniec 2009 r. łączne 

zadłużenie całego sektora sub-national public w UE-27 wyniosło około 1,4 mld 

euro, czyli około 15,7% całego długu publicznego oraz ok. 11,6% unijnego 

PKB (w przypadku sektora local government analizowane wskaźniki wyniosły 

odpowiednio: 0,7 mld euro, 8,7% łącznego długu publicznego oraz 6,5% PKB). 

Interesująco przedstawiają się porównania analogicznych wskaźników w przy-

padku poszczególnych państw członkowskich. Wynika z nich, że największy 

udział zadłużenia sektora sub-national public w relacji do PKB występuje w 

Niemczech – 29,1% (w tym samego sektora local government – 5,2% PKB), 

Hiszpanii (11,5%), Belgii (11%, w tym samego sektora local government – 

4,8%), we Włoszech (8,6%), Francji (8,2%) oraz w Holandii (8%), natomiast 

najniższy, nie przekraczający 1% PKB, dotyczy Malty, Grecji i Bułgarii
8
.  

W Polsce występuje również stosunkowo niski procentowy udział zadłu-

żenia sektora samorządowego w relacji do długu publicznego ogółem. 

W 2009 r. osiągnął on pułap 5,9%, podczas gdy średnia dla UE-27 w odniesie-

niu do sektora sub-national to 15,7%, natomiast w odniesieniu tylko do sektora 

local government – 8,7%
9
. Należy podkreślić, że w 2010 r. omawiany wskaźnik 

w Polsce wzrósł do poziomu 7%.  

                                                             
7  Sektor sub-national public obejmuje łącznie podsektor samorządowy (local government) 

i podsektor stanowy (state government). Ostatni z wymienionych podsektorów dotyczy szczebla 
stanowego w państwach federalnych, czyli w przypadku UE – Niemiec, Belgii i Austrii. 

8  Dane dotyczące wielkości długu publicznego w krajach członkowskich UE zaczerpnięto 
z opracowania: EU sub-national governments: 2009 key figures, CEMR–Dexia, 2010/2011 Edi-

tion, s. 13.  
9  Ibidem, s. 14.  
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Rys. 1. Zmiany w zakresie wielkości zadłużenia i deficytu JST w latach 2005–2010 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o Informacje z wykonania budżetów JST za po-

szczególne lata, dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.  

Problemem jest obserwowana wysoka dynamika wzrostowa zarówno dłu-

gu, jak i deficytu JST (rysunek 1). Na koniec 2010 r. zadłużenie przekroczyło 

55 mld, natomiast według szacunków zawartych w wieloletnich prognozach fi-

nansowych w 2011 r. przekroczy poziom 69 mld, tym samym udział zadłużenia 

sektora samorządowego w państwowym długu publicznym wzrośnie do wielko-

ści 8,5%
10

. 

W opinii autorki niniejszego opracowania na tak wysoką dynamikę wzro-

stową składają się trzy podstawowe przyczyny: 

a) skutki kryzysu gospodarczego i finansowego, których ewidentnie do-

świadczyły samorządy (w 2009 r. po raz pierwszy w dwudziestoletniej 

historii JST musiały zmierzyć się z sytuacją malejących dochodów 

własnych, czyli kluczowej kategorii dochodów z punktu widzenia pro-

blematyki samodzielności finansowej); 

b) ogromna skala i dynamika realizowanych inwestycji samorządowych, 

zwłaszcza tych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

                                                             
10  A. Cieślak-Wróblewska, Samorządy znów mocno się zadłużają w tym roku, „Rzeczpospoli-

ta‖, 30 maja 2011, s. B1.  
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(samorządy, dysponując zaledwie 1/3 ogółu pieniędzy publicznych, 

wydały na inwestycje w 2010 r. ponad 44 mld zł
11

, w czyli blisko 24% 

środków, podczas gdy wydatki inwestycyjne sektora rządowego to ok. 

15 mld zł, czyli 5% budżetu), w przypadku których instrumenty dłużne 

odgrywają ważną rolę jako czynnik podnoszenia zdolności absorpcyj-

nych JST (wiąże się to z obowiązującą w UE zasadą współfinansowa-

nia)
12

;  

c) reakcja władz lokalnych na wprowadzane od 2014 r. ustawą o finan-

sach publicznych nowe limity zadłużenia (będzie o tym mowa w dal-

szej części opracowania) i związana z tym zwiększona motywacja JST 

do zadłużania się jeszcze na starych zasadach.  

2. Uwarunkowania procesu „wypychania” poza budżet długu JST 

Istnieją dwie kluczowe przyczyny procesu swoistego „wypychania‖ poza 

budżet, czyli do spółek komunalnych, zadłużenia jednostek samorządu teryto-

rialnego. Pierwsza z nich wiąże się z obowiązującymi w ustawie o finansach 

publicznych restrykcyjnymi mechanizmami reglamentacji długu lokalnego (ta-

bela 1). Mechanizmy te w wielu przypadkach obciążone są cechami nadmiernej 

centralizacji i unifikacji, często pozostając w sprzeczności z faktycznym pozio-

mem indywidualnej zdolności kredytowej poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego, stając się jednocześnie czynnikami hamującymi możliwości za-

stosowania instrumentów dłużnych w procesie finansowania działalności inwe-

stycyjnej samorządu. 

                                                             
11  Planowane wydatki inwestycyjne na 2011 r. to kwota jeszcze większa – ok. 56 mld zł.  
12  Zgodnie z nią dofinansowanie z budżetu UE powinno uzupełniać fundusze własne benefi-

cjenta (JST), a nie powinno ich zastępować. Wymagany jest określony „wkład własny‖ benefic-

jenta, a wobec ograniczonych dochodów własnych JST jego funkcję często pełnią środki 
uzyskane z wykorzystania instrumentów zwrotnych przez jednostkę samorządową.  
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Tabela 1 

Istniejące i planowane instrumenty reglamentacji poziomu długu lokalnego w Polsce 

Przedmiot reglamentacji Zakres reglamentacji  

Obowiązujące rozwiązania reglamentacyjne 

Dług bieżący  Zaciągane przez JST kredyty i pożyczki oraz wyemitowane pa-
piery wartościowe na pokrycie deficytu przejściowego budżetu 
muszą podlegać spłacie lub wykupowi w tym samym roku, 
w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane 

Częstotliwość ponoszenia 

kosztów obsługi długu oraz 
dyskonto od emitowanych pa-
pierów wartościowych  

JST mogą zaciągać jedynie takie zobowiązania finansowe, któ-

rych koszty obsługi ponoszone są co najmniej raz w roku, przy 
czym dyskonto od emitowanych komunalnych papierów warto-
ściowych nie może przekraczać 5% wartości nominalnej, a kapi-
talizacja odsetek jest niedopuszczalna 

Limity dopuszczalnych kosz-
tów obsługi długu i relacji dłu-
gu do dochodów do 2014 r.  

 

15% – limit dotyczący dopuszczalnych kosztów obsługi długu 
w relacji do planowanych dochodów budżetowych, a w sytuacji 
gdy relacja państwowego długu publicznego do PKB przekracza 

55% – 12%;  
60% – limit relacji łącznej kwoty długu JST na koniec roku bu-
dżetowego do wykonanych dochodów ogółem oraz na koniec 
kwartału danego roku budżetowego do planowanych dochodów 

Reguła zrównoważonego bu-
dżetu bieżącego 
 

Reguła ta zaczęła obowiązywać od 2011 r.; zgodnie z nią plano-
wane i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż pla-
nowane i wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 
budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (wyjątek od reguły do-

tyczy środków unijnych) 

Rozszerzenie katalogu instru-
mentów zaliczanych do pań-
stwowego długu publicznego  

Jest to nowe rozwiązanie wprowadzone Rozporządzeniem Mini-
stra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowe-
go sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do pań-
stwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Pań-
stwa13; nastąpiło rozszerzenie katalogu instrumentów finanso-
wych, które zalicza się do państwowego długu publicznego14 

Posiadanie pozytywnej opinii 
RIO w zakresie możliwości 
spłaty zobowiązania przez JST 

Szczególną rolę w zakresie limitowania zadłużenia w sektorze 
samorządowym odgrywają regionalne izby obrachunkowe; ich 
negatywna opinia w sprawie możliwości spłaty zobowiązania 

                                                             
13  Dz.U. nr 252, poz. 1692.  
14  Zgodnie z § 3 pkt 2 powołanego rozporządzenia (wg opinii niektórych prawników materia 

zawarta w tym paragrafie nie jest objęta upoważnieniem ustawowym, a więc narusza art. 92 Kon-

stytucji RP) do kategorii kredytów i pożyczek zalicza się również: umowy o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego; papiery wartościowe, któ-
rych zbywalność jest ograniczona; umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach; umowy 
leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności 
są przeniesione na korzystającego z rzeczy; umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż 
rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki eko-
nomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (tzw. kredyt handlowy). Począwszy od 
2011 r., JST posiadające zobowiązania z wymienionych tytułów powinny uwzględniać je przy 

wyliczaniu długu publicznego oraz wskaźnika zadłużenia, a także dokonać odpowiednich zmian 
w wieloletnich prognozach finansowych sporządzonych w 2011 r. 
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Przedmiot reglamentacji Zakres reglamentacji  

Obowiązujące rozwiązania reglamentacyjne 

praktycznie blokuje proces wykorzystania instrumentu dłużnego 
przez JST  

Planowane rozwiązania reglamentacyjne 

Reguła wydatkowa w sektorze 

samorządowym  

Pierwotnie Ministerstwo Finansów planowało wprowadzenie re-

guły wydatkowej w JST, która miała na celu obniżenie deficytu 
samorządów o 4% w 2012 r., 3% w 2013, 2% w 2014, 1% 
w 2015, jednak na skutek protestów środowisk samorządowych 
w maju bieżącego roku rząd wycofał się z tych planów. Ustalono 
jedynie, że w 2012 r. łączny deficyt sektora samorządowego 
zmniejszy się o 0,4 proc PKB, czyli o około 6 mld zł  

Indywidualne limity kosztów 
obsługi zadłużenia JST  

Od 2014 r. wspomniany wcześniej 15-procentowy limit kosztów 
obsługi zadłużenia zostanie zastąpiony indywidualnym dla każ-

dej JST wskaźnikiem limitującym zadłużenie (art. 243 ustawy 
o finansach publicznym), bazującym na wielkości nadwyżki 
operacyjnej wyliczanej za trzy lata poprzedzające dany rok bu-
dżetowy; logika nowego wskaźnika jest następująca: stosunek 
kosztów obsługi długu w danym roku do dochodów w tym sa-
mym roku nie może przekroczyć średniej z wyliczonych dla 
trzech poprzednich lat stosunków nadwyżki operacyjnej (po-
większonej o dochody ze sprzedaży majątku) do dochodów15  

Źródło: opracowanie własne.  

Kolejna, druga przyczyna „wypychania‖ długu do spółek komunalnych 

przez jednostki samorządu terytorialnego jest konsekwencją opisanych, formal-

noprawnych instrumentów reglamentacji długu lokalnego i wynika z faktu, 

że znaczna część tych spółek prowadzi bardzo intensywną działalność inwesty-

cyjną (pamiętajmy o tym, że spółki komunalne realizują ważne zadania pu-

bliczne samorządu, tyle tylko że na zasadach rynkowych, a więc takich, które 

powinny sprzyjać modernizacji i wzrostowi efektywności zarządzania usługami 

publicznymi)
16

. W przypadku największych miast są to przede wszystkim inwe-

                                                             
15  Nowe wskaźniki limitujące zadłużenie muszą być wyliczone już w wieloletnich progno-

zach finansowych JST na rok 2011 r. W opinii wielu samorządowców są one zbyt restrykcyjne, 
a ze względu na zawarty w nich „historyczny mechanizm‖ (przy ich wyliczaniu bierze się pod 

uwagę sytuację finansową z ostatnich trzech lat, jakkolwiek by na to patrzeć – wyraźnie kryzyso-
wych) istnieje realne zagrożenie zniekształcenia obrazu rzeczywistej zdolności kredytowej. Skalę 
aktualnego deficytu operacyjnego JST obrazują dane MF dotyczące wykonania budżetów JST za 
III kwartał 2010 r. , z których wynika, że deficyt ten wystąpił w 43,9% wszystkich JST i dotyczył: 
47,6% gmin, 17,8% powiatów, 38,5% miast na prawach powiatów oraz 18,7% województw. Sze-
rzej na ten temat w: Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za III kwartał 
2010 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, listopad 2010, s. 1.  

16  Szerzej na temat ekonomicznych skutków restrukturyzacji tego sektora w opracowaniu: 

Z. Grzymała, Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne 
i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.  
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stycje współfinansowane ze środków pomocowych UE
17

 oraz związane z orga-

nizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. W efekcie wspomnianych 

wcześniej ustawowych ograniczeń (limity zadłużenia) nałożonych na samorzą-

dy realizacja tych inwestycji bezpośrednio przez JST nie byłaby możliwa
18

.  

3. Specyfika, skala i skutki procesu „wypychania” zadłużenia JST 

do spółek komunalnych w świetle badań krakowskiego Instytutu Ko-

ściuszki 

Krakowski Instytut Kościuszki badaniami objął 18 polskich miast woje-

wódzkich. W obliczeniach uwzględniono łącznie oficjalne zadłużenie tych jed-

nostek liczone zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zadłużenie długo-

terminowe i krótkoterminowe spółek prawa handlowego, w których udziały lub 

akcje posiadały analizowane miasta. W badaniach zostały uwzględnione wyniki 

za 2009 r. dotyczące łącznie 140 spółek komunalnych, na ogólną liczbę 280 

spółek istniejących we wszystkich miastach wojewódzkich (największa liczba 

spółek dotyczy miasta stołecznego Warszawy – 44, Łodzi – 28, Gdańska – 26, 

natomiast najmniejsza Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego: po 6). 

W badaniach dokonano porównań tzw. długu i deficytu oficjalnego JST (obli-

czanego zgodnie z ustawą o finansach publicznych) oraz tzw. długu i deficytu 

rzeczywistego (czyli długu i deficytu uwzględniającego dane spółek prawa han-

dlowego będących w posiadaniu analizowanych miast wojewódzkich). Z da-

nych zawartych w tabeli 2 wynika, że najwyższe wskaźniki procentowej relacji 

długu rzeczywistego do długu oficjalnego wystąpiły w takich miastach, jak Po-

                                                             
17  Dług samorządowy stanowi kluczowy instrument zwiększania samorządowych zdolności 

absorpcyjnych środków z funduszy pomocowych UE (Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu 
Spójności) w wyjątkowej dla Polski (pod względem wielkości dostępnych środków) perspektywie 
finansowej 2007–2013. 

18  Należy jednak podkreślić, że w polskiej praktyce gospodarczej nie zawsze wzrost zadłuże-

nia spółek komunalnych przekłada się jednoznacznie na wzrost samorządowych wydatków inwe-
stycyjnych. Z badań krakowskiego Instytutu Kościuszki (szczegóły na ten temat – w dalszej 
części niniejszego opracowania) wynika, że w przypadku największych polskich miast nie zawsze 
istnieje ścisła korelacja dotycząca wzrostu deficytu budżetowego (po uwzględnieniu przyrostu 
zadłużenia spółek komunalnych) ze wzrostem wydatków inwestycyjnych. W 8 spośród 18 miast 
wojewódzkich objętych badaniami, mimo wyraźnego wzrostu deficytu budżetowego, nie wystąpił 
w równym stopniu wzrost wydatków inwestycyjnych. Największe dysproporcje w tym zakresie 
zaobserwowano w takich miastach, jak: Poznań, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Opole, Rze-

szów, Warszawa i Katowice. Por. Ł. Pokrywka, Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich, op. 
cit., s. 7.  
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znań (dług rzeczywisty był tutaj większy od oficjalnego o 85%, a relacja długu 

rzeczywistego do dochodów miasta wyniosła w 2009 r. 95%), Szczecin (analo-

giczne wskaźniki na poziomie odpowiednio: 84% i 97%) i Bydgoszcz (74% 

i 94%).  

Tabela 2 

Dług/deficyt oficjalny (obliczany zgodnie z ustawą o finansach publicznych) 

oraz dług/deficyt rzeczywisty (uwzględniający zadłużenie spółek komunalnych) w rela-

cji do dochodów miast wojewódzkich w 2009 r.  

Miasta 
wojewódzkie 

Dochody  
budżetowe 

Dług  
oficjalny/ 

dochody (%) 

Deficyt 
oficjalny/ 

dochody (%) 

Dług 
rzeczywisty/ 
dochody (%) 

Deficyt 
rzeczywisty 

/dochody (%) 

Warszawa  11 358 489 066 51,89 21,10 68,71 27,12 

Kraków  3 498 566 893 58,07 0,58 80,75 7,59 

Łódź 2 863 818 871 54,59 12,25 87,14 21,30 

Wrocław 3 403 673 031 61,13 4,62 82,83 11,08 

Poznań 2 521 950 876 50,81 27,20 93,48 27,50 

Gdańsk 2 308 576 965 51,44 15,79 60,28 18,18 

Szczecin 1 480 915 958 53,02 26,86 97,46 34,73 

Bydgoszcz 1 320 591 969 54,38 8,85 94,71 19,58 

Lublin 1 400 129 935 55,49 8,16 62,02 9,89 

Katowice 1 423 442 896 28,79 29,57 32,64 29,40 

Białystok 1 415 445 472 48,96 19,09 53,29 19,64 

Toruń 926 459 875 56,00 18,92 79,85 28,60 

Kielce 1 051 300 882 38,19 14,57 43,38 15,97 

Rzeszów 803 362 145 44,44 12,50 65,03 12,29 

Olsztyn 814 943 104 45,45 10,35 59,37 18,53 

Opole 570 722 514 37,66 12,55 45,97 12,12 

Gorzów  
Wielkopolski 

407 761 463 51,76 10,16 56,28 10,78 

Zielona Góra 473 940 036 45,61 2,21 57,52 6,15 

Źródło: Ł. Pokrywka, Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich, op. cit., s. 10. 

W powoływanym raporcie Instytutu Kościuszki wyliczono stopień ukry-

wania zadłużenia dla poszczególnych miast jako relację zadłużenia rzeczywi-

stego do zadłużenia oficjalnego (rysunek 2). Przyjęta w raporcie teza, zgodnie 

z którą zadłużanie spółek komunalnych to przejaw ukrywania rzeczywistych 

zobowiązań miast, wydaje się stwierdzeniem kontrowersyjnym co najmniej 

z kilku powodów.  
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Po pierwsze, podążając tym tokiem rozumowania, na zasadzie analogii, 

należałoby jednocześnie stwierdzić, że podobny proceder występuje w sektorze 

państwowym, a dług spółek Skarbu Państwa to przejaw ukrywania przez sektor 

rządowy swojego rzeczywistego zadłużenia.  

Po drugie, zaproponowana przez autora raportu nazwa wskaźnika (stopień 

ukrytego zadłużenia miasta) ma wyraźny wydźwięk pejoratywny i sugeruje in-

tencjonalne ukrywanie długu przez władze samorządowe. Pamiętajmy też 

o tym, że sprawozdania finansowe spółek komunalnych są corocznie badane 

przez biegłych rewidentów. Poza tym organy kontrolne spółek, tj. ich rady nad-

zorcze, mają możliwość zlecenia wykonania audytu zewnętrznego
19

.  

 

Rys. 2. Stopień „ukrywania‖ zadłużenia (relacja zadłużenia rzeczywistego do zadłuże-

nia oficjalnego) miast wojewódzkich w 2009 r.  

Źródło: Ł. Pokrywka, Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich, op. cit., s. 10. 

                                                             
19  Audyt wewnętrzny dotyczy jednostek sektora publicznego, a spółka komunalna do takich 

jednostek nie zalicza się. 
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Należy jednocześnie nadmienić, że wiele miast określonych w raporcie ja-

ko jednostki o najwyższym stopniu ukrytego zadłużenia prowadzi bardzo przej-

rzystą politykę finansową i robi w tym zakresie znacznie więcej, niż wynikało-

by to z wymogów ustawy o finansach publicznych. Jako przykład można podać 

fakt, że miasta te w przeważającej większości systematycznie poddają się oce-

nie niezależnej agencji ratingowej (do chwili obecnej nie uzyskały jej tylko dwa 

na osiemnaście miast wojewódzkich, tj. Lublin i Gorzów Wielkopolski), a co 

charakterystyczne, ocena ta obejmuje także wpływ zobowiązań spółek komu-

nalnych na sytuację finansową JST
20

. 

Po trzecie, wątpliwości może budzić sposób wyliczenia stopnia ukrytego 

zadłużenia miasta. Powstaje na przykład pytanie, dlaczego autor raportu 

uwzględnił w sposób selektywny jedynie zobowiązania spółek komunalnych, 

natomiast zupełnie zignorował w swoich wyliczeniach fakt osiągania przez owe 

spółki wysokich przychodów
21

 i dobrych wyników finansowych
22

. 

Charakteryzując specyfikę procesu „wypychania‖ długu JST do spółek 

komunalnych, wypadałoby wspomnieć o pewnych zagrożeniach związanych 

z finansowaniem inwestycji przez komunalną spółkę kapitałową za pomocą in-

strumentów dłużnych. Zwykle sektor finansowy postrzega takie spółki jako 

podmioty o niższej od JST wiarygodności kredytowej, co przekłada się niewąt-

pliwie na wyższe koszty długu (kredyty dla samorządowych spółek zależnych 

są średnio o 1–3 punkty procentowe droższe od analogicznych kredytów dla 

samorządów). Najczęściej w takim przypadku wymaga się również poręczeń 

i gwarancji spłaty zobowiązań spółki od jednostki samorządu terytorialnego ja-

ko jej organu założycielskiego. W ten sposób niejako wraca problem limitów 

zadłużenia, ponieważ potencjalne kwoty z tytułu udzielonych przez JST porę-

czeń i gwarancji ujmowane są do wspomnianego wcześniej limitu 15% dopusz-

                                                             
20  Szerzej na temat ratingu komunalnego w: M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efek-

tywne zarządzanie długiem komunalnym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 

192–202.  
21  Z badań W. Bachora wynika, że największe przychody uzyskują spółki energetyki cieplnej 

oraz spółki z branży wodociągowo-kanalizacyjnej, natomiast najniższe – spółki gospodarki odpa-
dami. Por. W. Bachor, Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych. Wybrane zagad-
nienia i wyniki badań, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, s. 110–111.  

22  Dla przykładu, w 2010 r. w Szczecinie, a więc mieście, które według autora raportu ma po 
Poznaniu najwyższy stopień ukrywania długu, na 11 spółek miejskich tylko jedna z nich (Szcze-
cińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) zamknęła swój wynik finansowy stratą. Pozo-

stałych 10 spółek wykazało łączny zysk netto w wysokości ok. 67,7 mln zł. Por. Memorandum 
Finansowe Miasta Szczecin, Szczecin, kwiecień 2011, s. 49.  
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czalnych kosztów obsługi długu w relacji do planowanych docho-

dów budżetowych
23

.  

Podsumowanie  

Nie ma podstaw do wysuwania tezy o intencjonalnym ukrywaniu długu 

jednostek samorządu terytorialnego, a obserwowany proces „wypychania‖ dłu-

gu przez największe polskie miasta poza budżet, tj. do spółek komunalnych, to 

raczej przejaw efektywnego zarządzania długiem lokalnym niż kreatywnej 

księgowości. Proces ten został niejako wymuszony na samorządach w konse-

kwencji kumulacji dwóch kluczowych czynników: obowiązywania restrykcyj-

nych, formalnoprawnych instrumentów reglamentacji długu lokalnego wprowa-

dzonych przez ustawę o finansach publicznych oraz intensywnej działalności 

inwestycyjnej polskich JST, współfinansowanej z rekordowo wysokich środ-

ków strukturalnych UE, dostępnych w perspektywie finansowej 2007–2013. 

Nie wydaje się również, aby opisany proces „wypychania‖ poza budżet zadłu-

żenia JST stanowił realne zagrożenia z punktu widzenia postulatu jawności 

i przejrzystości finansów publicznych. Samorząd terytorialny w Polsce prowa-

dzi bardzo przejrzystą politykę finansową. Można podać następujące przykłady 

owej przejrzystości: opracowywanie sprawozdań finansowych i wieloletnich 

prognoz finansowych obejmujących prognozę zadłużenia w długookresowej 

perspektywie czasowej, sprawozdania finansowe spółek komunalnych corocz-

nie badane przez biegłych rewidentów, zamieszczanie informacji o długu 

(w tym również długu spółek komunalnych) na stronach internetowych BIP-ów, 

poddawanie się ocenie niezależnej agencji ratingowej, której elementem jest 

między innymi określenie wpływu zobowiązań spółek komunalnych na sytuację 

finansową JST.  

Literatura 

Bachor W., Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych. Wybrane zagad-

nienia i wyniki badań, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009. 

                                                             
23  Można go złagodzić poprzez dopuszczenie kapitału prywatnego do spółki komunalnej (JST 
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CONCEALMENT OF LOCAL AUTHORITY DEBT IN POLAND – 

A REAL PROBLEM OR A MARGINAL ONE? 

Summary 

The official Finance Ministry statistics concerning local government public debt in 

Poland do not take account of the debt of around 2700 municipal companies (taking the 

form of public and private limited companies), which are fully owned by local authori-

ties or in some cases have mixed ownership with a majority local authority stake. The 

view is becoming more and more widespread in Poland that local authorities are making 

deliberate use of creative accounting, and avoid revealing the true state of their finances 

by concealing debt in municipal companies. The author intends to identify the reasons 

and conditions for the process by which local authority debt is excluded from the budget 

figures, and attempts to establish how dangerous this process is in terms of the principle 
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of transparency and openness in public finances, and well as the possibility of a debt 

crisis in the local government sector. 

Translated by Marzanna Poniatowicz
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BEATA SADOWSKA 

Uniwersytet Szczeciński 

POTRZEBA RACJONALIZACJI KOMUNALNEJ 

GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GMINACH 

Wprowadzenie 

Racjonalizacja komunalnej gospodarki mieszkaniowej w gminach może 

być skutecznym narzędziem umożliwiającym korzystną zmianę aktualnych 

struktur organizacyjnych i systemu finansowania usług mieszkaniowych. 

Wprowadzane zmiany w tym obszarze pozwolą zwiększyć kompetencje 

do samodzielnego podejmowania decyzji i kształtowania polityki mieszkanio-

wej. Mogą zapewnić autonomię podmiotu, zredukować koszty, stworzą moty-

wacje do poszukiwania dodatkowych możliwości rozwoju na rynku. Gospodar-

ka rynkowa, konkurencyjność, a także demonopolizacja narzucają konieczność 

wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu komunalnych jednostek i podmiotów.  

Celem opracowania jest wskazanie potrzeby zmian w sferze komunalnych 

usług mieszkaniowych oraz narzędzi, które mogą być pomocne w racjonalizacji 

tego sektora usług. 

1. Istota i warunki stosowania racjonalizacji 

Dynamiczne zmiany, jakie obserwujemy, oraz wymogi rynku powodują, 

że organizacje powinny wypracować nowe programy działania, przystosowując 

się tym samym do zmieniających się warunków prowadzenia działalności 

i świadczenia usług. Pomocna w tym będzie racjonalizacja. 



218 Beata Sadowska 

 

Racjonalizacja to zastosowanie w jakiejś dziedzinie nowych środków ma-

jących na celu ulepszenie dotychczas stosowanych
1
. 

Należy się zgodzić z M. Bednarkiem, który definiuje racjonalizację jako: 

„ogół działań zmierzających do najbardziej efektywnego dostosowania organi-

zacyjnego, ekonomicznego i technicznego przedsiębiorstwa odpowiadającego 

celom przed nim postawionym‖
2
. 

Zdaniem W. Bachora, „racjonalne gospodarowanie to poprawne myśle-

nie i skuteczne działanie‖
3
. Istotą racjonalnego gospodarowania jest osiąganie 

zamierzonego celu przy określonych nakładach – maksymalizacja efektu przy 

minimalizacji nakładu, co zaprezentowano na rysunku 1
4
. 

 

Rys. 1. Warianty racjonalnego działania 

Źródło: W. Grzywacz, Polityka gospodarcza…, op. cit. 

Opierając się na obserwacji, należy stwierdzić, że racjonalizację kojarzono 

z kosztami, z ograniczaniem wydatków, w szczególności jeśli odniesiemy się do 

                                                             
1  M. Jarosz i zespół, Słownik wyrazów obcych, Europa 2001, www.portalwiedzy.onet.pl. 
2  M. Bednarek, Doskonalenie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2007, s. 60. 
3  W. Bachor, Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych, SGH, Warszawa 2009, 

s. 138. 
4  W. Grzywacz, Polityka gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Wydawnictwo Nauko-

we Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 33. 
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jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych. Jednak racjonalizacja 

to również reorganizacja działania całego przedsiębiorstwa, to automatyzacja, 

informatyzacja, planowanie, korzystanie z usług zewnętrznych wyspecjalizo-

wanych firm, to wprowadzanie zmian. 

Celem racjonalizacji będzie5:  

a) osiąganie efektywnych wyników,  

b) świadczenie usług wysokiej jakości,  

c) większa dostępność usług,  

d) obniżanie kosztów świadczonych usług, 

e) samodzielność finansowa jednostki świadczącej usługi, 

f) znacząca rola pracowników, 

g) nowe zarządzanie publiczne. 

W zakresie usług publicznych, w tym komunalnych usług mieszkanio-

wych, zwiększanie efektywności może zostać osiągnięte poprzez zarządzanie 

zmianą, reorientację sposobu dostarczania usług (warunki rynkowe, przekształ-

cenia strukturalne, PPP)
6
. 

Sukcesem organizacji nienastawionej na produkcję, lecz świadczącej usłu-

gi, jest reputacja, opinia, marka, jako organizacji, która świadczy usługi o wy-

sokiej jakości, na odpowiednio wysokim poziomie. 

Analizując sektor komunalnych usług, w tym mieszkaniowych, należy 

wymienić takie pojęcia, jak: restrukturyzacja, sanacja, optymalizacja i po-

stępowanie naprawcze. Definicje te nie są tożsame, lecz mają pewne cechy 

wspólne z pojęciem racjonalizacji. Te pokrewne definicje mają w założeniu 

zmianę pewnego stanu rzeczy w organizacji. 

Cechą wspólną wymienionych definicji jest zmiana, wprowadzanie zmian, 

zarządzanie zmianą. Można się pokusić dla potrzeb niniejszej pracy o zastąpie-

nie wielu powyższych definicji, w tym racjonalizacji, definicją zmiany.  

Aby mówić o potrzebie zmian, należy zweryfikować oraz wskazać wa-

runki stosowania racjonalizacji, czyli warunki, w których wprowadzanie 

zmian jest niezbędne
7
: 

a) niezadowalające wyniki finansowe danej organizacji, 

                                                             
5  A. Zalewski, Teoretyczne podstawy zarządzania gminą, w: Zarządzanie gospodarką i finan-

sami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2006, s. 52. 
6  S. Heciak, Efektywność gospodarowania JST i jej warunki, w: Wybrane problemy finansów 

samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Pozna-

niu, Poznań 2008, s. 89. 
7  Opracowanie własne. 
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b) malejące zyski, 

c) niska efektywność, 

d) niski poziom jakości świadczonych usług, 

e) niezadowolenie społeczeństwa, odbiorców usług, włodarzy gmin, 

f) rosnące dotowanie działalności ze środków publicznych. 

Występujące dysfunkcje w procesie wykonywania zadań, które realizują 

jednostki sektora finansów publicznych, oraz towarzyszący im spadek zadowo-

lenia odbiorców usług – lokalnej społeczności, wskazuje na poszukiwanie no-

wych rozwiązań, które zapewnią wysoką efektywność i sprawność działania 

w procesie świadczenia usług komunalnych, w tym mieszkaniowych
8
. 

Każda organizacja czy przedsiębiorstwo jest indywidualną jednostką go-

spodarczą, wyróżnia się odmienną strukturą organizacyjną, innym systemem fi-

nansowania, inaczej postrzega zarządzanie. Dlatego kadra zarządzająca razem 

z kierownictwem powinna monitorować sytuację zarówno wewnątrz organiza-

cji, jak i na zewnątrz, aby w odpowiednim momencie umiejętnie wprowadzać 

zmiany i tymi zmianami zarządzać. Decyzję o racjonalizacji jednostka powinna 

podjąć w oparciu o analizy, diagnozy, wyniki kontroli i obserwację . 

2. Rozwój racjonalizacji w sektorze usług publicznych 

Zgodnie z pojęciem racjonalizacji, czyli wprowadzaniem zmian w jed-

nostkach w obszarze sektora publicznego, mogą to być zmiany w sposobie za-

rządzania państwem i przedsiębiorstwami, czyli zmiana systemu sterowania 

centralnego na rzecz zdecentralizowanego. Racjonalizacja obejmuje również 

ograniczanie wydatków publicznych, czyli cięcie kosztów między innymi po-

przez redukcję zatrudnienia
9
. 

Analizując dostępną literaturę, należy stwierdzić, że w związku z tym, iż 

dopiero we wrześniu 1945 roku przywrócono Polskie Towarzystwo Reformy 

Mieszkaniowej, w okresie wcześniejszym nie zajmowano się szeroko pojętą po-

lityką mieszkaniową
10

. 

                                                             
8  A. Szewczuk, Partnerstwo i konkurencja w strategiach działania sektorów publicznego 

i prywatnego, w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań–Wrocław 2007, s. 26. 

9  Z. Grzymała, Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-
prawne i ekonomiczne, SGH, Warszawa 2010, s. 125. 

10  M. Kaczorowski, Początki polityki mieszkaniowej, w: Przeszłość i przyszłość polskiej poli-
tyki mieszkaniowej, red. L. Frąckiewicz, IPiSS, Warszawa 2005, s. 94. 
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Planowanie i kontrola to podstawowe narzędzia, które w tamtych latach 

były wykorzystywane. Badając ewolucję podejść do racjonalizacji w sektorze 

publicznym, należy podkreślić, iż planowanie miało miejsce już 

w starożytności, gdzie sporządzano inwentarze. Był to pewien rodzaj planu fi-

nansowego, odzwierciedlenie dzisiejszego budżetu
11

. Ewolucję podejść do ra-

cjonalizacji w okresie od średniowiecza do 1945 roku zaprezentowano 

w tabeli 1
12

. 

Tabela 1 

Ewolucja podejść do racjonalizacji, czyli wprowadzanie zmian w okresie od średnio-

wiecza do 1945 r. w sektorze publicznym  

Okres 
Obszar planowania i kontroli 

Podejmowane działania 

Średniowiecze  planowano i egzekwowano daniny, 

 zgromadzone daniny dzielono według klucza: 1/10 przeznaczano na 

utrzymanie biskupstw, 1/3 – na utrzymanie grodu 

XVI w.  
i pierwsza poł. XVII  

 Sejm w 1520 r. ustalił minimum pańszczyzny, 

 chłopów obciążano podatkami na rzecz państwa, pańszczyzną, dani-

nami, 

 dochody publiczne w tym okresie pochodziły z podatków 

Od poł. XVII w. do 
1795 r. 

 planowanie dochodów odbywało się przez nakładanie takich podat-

ków, jak: podatki pośrednie od wytwarzania i sprzedaży trunków, no-
we podymne (to podatek bezpośredni płacony od każdego budynku 
wyposażonego w komin, niektóre budynki np. szkoły i szpitale były 
od niego zwolnione), 

 w 1717 r. pojawiają się początki budżetu  

Okres trzech zabo-
rów, od ok. 1866 r. 

 wydatki rządowe miały być kontrolowane przez parlament, 

 kontrola rzetelności podatników opierała się na zaprzysiężonym ze-

znaniu 

Rzeczpospolita w la-
tach 1918–1939 

 do 1922 r. do budżetu państwowego należały dochody i wydatki 

przedsiębiorstw oraz innych instytucji, np. sądów, 

 w 1923 zastanawiano się nad wydzieleniem przedsiębiorstw państwo-

wych z tego budżetu, tworząc osobny obszar budżetowania, co miało 
zwiększyć rentowność przedsiębiorstw  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Jezierski, C. Leszczyńska: Historia go-

spodarcza, op. cit. 

                                                             
11  Prawo finansów publicznych, red. B. Brzeziński, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2006, s. 

79–80. 
12  Opracowanie własne na podstawie: A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza 

Polski, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2003, s. 17, 45, 61, 94–96, 179–180, 253, 309. 
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Zarówno planowanie, jak i kontrolowanie mają na celu racjonalizację dzia-

łania jednostek, zwiększenie ich efektywności i zapewnienie ciągłości 

w świadczeniu usług publicznych wysokiej jakości. Metody, narzędzia oraz in-

strumenty racjonalizacji wciąż ewoluują i pomimo szerokiego ich spektrum 

obecnego stanu w zakresie świadczenia usług publicznych, w tym mieszkanio-

wych, nie można uznać za zadowalający. 

Reasumując, w oparciu o dostępne źródła literaturowe należy stwierdzić, 

iż przejawem racjonalizacji w sektorze publicznym w okresie od średniowiecza 

do czasów po II wojnie światowej było przede wszystkim proste planowanie, 

programowanie dochodów i wydatków oraz kontrola, między innymi podatków, 

innych danin, ceł, opłat nakładanych na społeczeństwo. Podejmowano również 

próby konstruowania budżetów i reformowano różne sektory działalności. 

Początki prawdziwej polityki mieszkaniowej to okres po II wojnie świato-

wej. W wyniku zniszczeń wojennych ten obszar został dotknięty wielkimi stra-

tami. Władze wraz ze społeczeństwem musiały podjąć szybką próbę odbudowy 

całego kraju. 

We wrześniu 1945 roku przywrócono do życia Polskie Towarzystwo Re-

formy Mieszkaniowej. W 1948 roku Dekret o najmie lokali spowodował wy-

równanie poziomu czynszu w całym państwie. Czynsz przed wojną na miesz-

kania o wyższym standardzie wynosił około 2–3 zł z 1 m
 
kw. powierzchni użyt-

kowej. Dekret wprowadził stawkę od 80 do 112 zł za m
 
kw. Jednakże stosowa-

no ulgi dla niektórych grup społeczeństwa. Na mocy Dekretu utworzono także 

Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej, którego zadaniem było gromadzenie 

środków finansowych na pokrywanie kosztów remontów kapitalnych w budyn-

kach
13

. 

W latach 1965-1970 przeprowadzono kolejną reformę czynszową, tj. 

stawki czynszu wzrosły trzykrotnie. W 1970 roku uchwałą Sejmu ogłoszono 

program mieszkaniowy na lata 1971–1990. Od 1976 roku zrezygnowano z bu-

downictwa publicznego na rzecz spółdzielczości mieszkaniowej. Lata 1979-

1989 to lata kryzysu. Pasywna, niespójna polityka rządu oraz niepodejmowanie 

prób restrukturyzacji, racjonalizacji w tym okresie spowodowały regresję w ob-

szarze polityki mieszkaniowej i usług związanych ze sferą mieszkalnictwa
14

. 

                                                             
13  M. Kaczorowski, Początki polityki mieszkaniowej, op. cit., s. 106. 
14  W. Nieciuński, Czterdzieści pięć i dziewięć lat polityki mieszkaniowej w Polsce, w: Prze-

szłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, op. cit., s. 115–118. 
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Sektor publiczny i finansów publicznych stosunkowo krótko funkcjonuje 

w nowych rynkowych uwarunkowaniach. Dlatego, aby można było analizować 

racjonalizację w tym obszarze, należy odnieść się do zmian ustrojowych zapo-

czątkowanych w Polsce w 1989 roku15. 

W 1990 roku w wyniku ustawy o samorządzie gminnym i pracownikach 

samorządowych doszło w naszym kraju do komunalizacji części mienia ogól-

nonarodowego. Przedsiębiorstwa państwowe stały się komunalne. Po 40 latach 

reaktywowano samorząd terytorialny na szczeblu gminy. Spowodowało to 

znaczne zmiany w funkcjonowaniu sektora publicznego. Zakładano jasny po-

dział zadań publicznych pomiędzy sektor rządowy i samorządowy, wzrost efek-

tywności środków publicznych i jakości świadczonych usług16. 

Poddając wnikliwej analizie obszar mieszkalnictwa oraz zmiany, jakie 

w tej sferze zachodziły na przestrzeni wieków, można wysnuć wniosek, że naj-

więcej prób racjonalizacji tego sektora obserwujemy po roku 1991 aż do dziś. 

To, jakie zmiany zostały wprowadzone, co osiągnięto, a czego nie udało się zre-

formować, zaprezentowane jest w tabeli 2
17

. 

Tabela 2 

Wprowadzanie zmian w sektorze usług mieszkaniowych po 1991 r. 

 Zmiany mające na celu poprawę  
świadczenia usług mieszkaniowych 

Dodatkowe informacje 

1 Państwo wycofuje się z bezpośredniej in-
gerencji świadczenia usług i finansowania 

 spowodowało to zahamowanie budownic-

twa dla ludzi o niskich i średnich docho-
dach, którzy sami nie zaspokoją swoich 
potrzeb mieszkaniowych 

2 Gminy jako jednostki odpowiedzialne za 

lokalną politykę mieszkaniową, czyli de-
centralizacja 

 odpowiedzialność gmin za dostarczanie 

mieszkań osobom o niskich dochodach , 

 niedobór środków finansowych nie pozwa-

la gminom w pełni wywiązywać się z tego 
obowiązku 

3 Wprowadzenie kapitału prywatnego 
w miejsce publicznego 

 przykładowe TBS-y, gdzie można otrzy-

mać mieszkanie komunalne dopiero po 

                                                             
15  A. Szewczuk, Przedmiot i zakres nauki o finansach publicznych, w: Zarys finansów pu-

blicznych, red. B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 1999, s. 40–41. 

16  M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Rola i zadania JST w sferze zaspokajania potrzeb społecz-
nych, w: Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, 
S. Flejterski, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 17. 

17  Opracowanie własne na podstawie: J. Korniłowicz, T. Żelawski, Mieszkalnictwo w Polsce 
w latach 1991–2005, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2007, s. 6–7, 32, 66, 83. 
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 Zmiany mające na celu poprawę  

świadczenia usług mieszkaniowych 
Dodatkowe informacje 

 wpłacie określonej kwoty własnej, będącej 
udziałem w kosztach budowy lokalu 
mieszkalnego,  

 czynsz w takim lokalu przewyższa znaczą-

co czynsz, jaki płaci lokator mieszkania 
komunalnego otrzymanego bezpośrednio 
od gminy 

4 Prawo własności 
 

 spowodowało, iż substancja mieszkaniowa 

uległa skurczeniu w wyniku sprzedaży lo-
kali na własność, a co za tym idzie, 
zmniejszyła się liczba lokali komunalnych, 

 w wyniku tego rozwiązania gminy ograni-

czyły swoje koszty związane z utrzyma-
niem lokali w najmie, zmniejszyły się 
koszty remontów i modernizacji 

5 Reformy czynszów 
 

 pasywna gospodarka mieszkaniowa gmin 

spowodowała, że ustalano stawki czyn-
szów na zaniżonym poziomie, co powo-
dowało niedobór środków finansowych 
i dekapitalizację budynków 

6 Ograniczanie dotacji z budżetów nadrzęd-
nych 
 

 jednak pozostały pośrednie środki pomocy 
finansowej, takie jak ulgi w podatkach czy 
dopłaty do kredytów oraz dodatki miesz-
kaniowe 

7 Wprowadzenie dodatków mieszkaniowych  - wiele osób nie korzysta z dodatków, cho-
ciaż im przysługują (niezaradność życio-
wa) 

8 Inicjatywa społecznego budownictwa 
czynszowego 
 

 w ostatnim czasie społeczne budownictwo 
czynszowe oferowane przez TBS-y boryka 
się z wieloma problemami, głównie z bra-
kiem dostępu do środków finansowych, 

 zaspokaja potrzeby osób o średnich do-
chodach  

 dosyć wysokie czynsze 

9 Zmiany w prawodawstwie  1992 – Memoriał mieszkaniowy, 

 1992 – Nowy ład mieszkaniowy, 

 1994 – kolejne Założenia polityki miesz-

kaniowej, 

 ustawa o najmie lokali, o dodatkach 

mieszkaniowych, o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego 
i inne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Korniłowicz, T. Żelawski, Mieszkalnictwo 

w Polsce w latach 1991–2005, op. cit. 

W świetle powyższych rozważań nasuwają się konkretne konkluzje, iż 

w sektorze publicznym i finansów publicznych podejmowano próby racjonali-
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zacji usług mieszkaniowych na przestrzeni wielu lat. Wprowadzano zmiany, 

które w założeniu miały usprawnić działanie sektora usług mieszkaniowych. 

Nie zawsze jednak osiągano zamierzone cele. Przyczyn tego stanu rzeczy nale-

ży szukać zarówno w niewłaściwym zarządzaniu, braku odpowiednich procedur 

prawnych, jak i niedoborze środków finansowych, który do dzisiaj jest główną 

przyczyną niepowodzeń w zakresie usprawniania polityki mieszkaniowej. 

Zaakceptować należy fakt, że planowanie i kontrola jako dwa podstawowe 

narzędzia były wykorzystywane już od średniowiecza. Na przestrzeni wieków 

w sektorze publicznym wykorzystywano również inne metody i instrumenty, 

próbując racjonalizować działania. Podejmowano próby usprawnienia, naprawy 

funkcjonowania przedsiębiorstw i jednostek publicznych w celu lepszego za-

spokajania potrzeb społecznych. Jednakże o bardziej znaczących zmianach 

w sektorze publicznym i finansów publicznych (w zakresie świadczenia usług 

mieszkaniowych) można mówić w odniesieniu do okresu po 1990 roku aż do 

dzisiaj. 

3. Metody i narzędzia racjonalizacji możliwe do wykorzystywania 

w sektorze komunalnych usług mieszkaniowych w gminach 

3.1. Planowanie jako podstawowe narzędzie racjonalizacji 

M. Dylewski definiuje planowanie jako projektowanie pożądanego obra-

zu w przyszłości wraz z określeniem metod i narzędzi, które pozwolą na osią-

gnięcie tego stanu. To podejmowanie decyzji, wyznaczanie celów, określanie 

ram czasowych, sposobów osiągnięcia celów i środków finansowych niezbęd-

nych do ich osiągnięcia
18

. 

Celem planowania jest tworzenie jak najlepszych warunków d działalności 

bieżącej oraz działalności dotyczącej przyszłości. Można konstruować plany
19

:  

a) finansowe, 

b) produkcji, 

c) sprzedaży, 

d) kosztów, 

e) inwestycji, 

                                                             
18  M. Dylewski, Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, 

procedury, modele, Difin, Warszawa 2007, s. 60. 
19  Opracowanie własne. 
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f) inne. 

Każdy plan rzeczowy musi mieć odwzorowanie w planie finansowym. 

Aby zrealizować zaplanowane zadania, muszą być zapewnione środki finanso-

we na ten cel. 

Bez względu na to, czy działalność prowadzona jest w formie zakładu bu-

dżetowego, czy w strukturach rynkowych, na przykład w formie spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością, musimy planować, aby dobrze gospodaro-

wać posiadanymi środkami finansowymi. Planowanie w sektorze publicznym 

i jednostkach sektora finansów publicznych różni się od planowania w organi-

zacjach o innych strukturach, głównie dlatego, iż sektor ten wykorzystuje środki 

publiczne, którymi powinien racjonalnie gospodarować. 

Należy pamiętać, że zasady planowania budżetowego nie są zawarte tylko 

w jednym akcie prawnym, lecz są rozproszone w wielu różnych aktach praw-

nych, takich jak: Konstytucja RP, ustawy ustrojowe, ustawa o dochodach JST, 

ustawa o finansach publicznych
20

. 

Z planu finansowego dowiemy się, czy jednostka planuje zaciągnąć zobo-

wiązania na przykład kredyty, czy planuje inwestycje, czy są przewidziane 

szkolenia dla pracowników i w jakiej wysokości jej działalność jest dotowana. 

Ustawa ta postuluje również, aby jednostki samorządu terytorialnego 

i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, w tym zakłady budże-

towe, sporządzały wieloletnią prognozę finansową
21

. 

Wieloletnie planowanie jest nieodzownym instrumentem nowego zarzą-

dzania publicznego. Jest częścią racjonalizacji gospodarowania środkami pu-

blicznymi. Pozwoli nie tylko ocenić możliwości inwestycyjne, ale również 

zdolności kredytowe danej jednostki.  

3.2. Budżet zadaniowy sprawnym narzędziem zarządzania publicznego 

Budżet zadaniowy to plan finansowy danej jednostki sektora finansów 

publicznych, zestawiający zadania budżetowe przeznaczone do wykonania 

w określonym z góry przedziale czasowym
22

. 

                                                             
20  L. Hanus, Wieloletnia prognoza finansowa JST, „Finanse Publiczne‖, sierpień 2010, s. 25. 
21  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz 1240, art. 226, 

227. 
22  M. Dylewski, Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorządowym, Fundacja na rzecz 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 152. 
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Istotą budżetu zadaniowego jest zarządzanie wydatkami publicznymi po-

przez konkretne cele na rzecz osiągania z góry założonych rezultatów, mierzo-

nych za pomocą mierników. Pozwala on na ustalenie tych najważniejszych za-

dań z ogólnej puli zadań do zrealizowania oraz za pomocą określonych mierni-

ków wskazuje, czy zadania te zostały wykonane
23

. 

Budżet w układzie zadań jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych 

form realizacji planu finansowego danego podmiotu. Całość działalności pod-

miotu jest podzielona na zadania cząstkowe, dla których tworzy się odrębne 

plany finansowe, będące podstawą realizacji zadań. Za wyodrębnieniem przed-

miotowym występuje bezpośrednio wyodrębnienie organizacyjne, które określa, 

kto bezpośrednio odpowiada za wyniki realizacji danego zadania
24

. 

Nie trzeba specjalnej argumentacji, żeby stwierdzić, że budżet zadaniowy 

staje się współcześnie sprawnym narzędziem zarządzania publicznego. Pozwoli 

odpowiedzieć na szereg kluczowych pytań, jakie każdego dnia zadaje sobie 

każda organizacja: Co przewiduje się robić? Po co to robić i dla kogo? Jak to 

należy zrobić i jakie jest ryzyko niepowodzenia? Jakie środki na każde zadanie 

należy zgromadzić? Jakie będą efekty i czy finalny odbiorca będzie zadowolony 

z wykonanego zadania? 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że budżet zadaniowy jest narzę-

dziem efektywnego zarządzania realizacją zadań publicznych. W porównaniu 

z budżetem tradycyjnym pozwala lepiej kontrolować wydatki publiczne oraz 

jako część planowania wieloletniego będzie odgrywał znacząca rolę w koncep-

cji nowego zarządzania publicznego, która w naszym kraju jest w fazie począt-

kowej.  

3.3. Ekonomizacja usług mieszkaniowych w gminach w oparciu o out-

sourcing 

Należy zgodzić się z A. Korzeniowską, iż można mówić o outsourcingu, 

gdy spełnione są takie warunki, jak
25

: „wydzielenie działań ze struktury organi-

zacyjnej podmiotu zlecającego, zaprzestanie wykonywania działań przez zlece-

niodawcę we własnym zakresie oraz okres trwania umowy – umowy długookre-

sowe‖. 

                                                             
23  Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2007, s. 26. 
24  M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachun-

kowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 42. 
25  A. Korzeniewska, Outsourcing w bankach komercyjnych, Difin, Warszawa 2009, s. 16. 
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Głównymi przesłankami zastosowania outsourcingu według M. Kłos są
26

: 

a) przesunięcie wewnętrznych zasobów firmy na inne cele, 

b) redukcja oraz kontrola kosztów działalności operacyjnej, 

c) zdobywanie umiejętności w celu jak najlepszego organizowania i za-

rządzania, 

d) pozbywanie się działalności, które są problemem dla organizacji 

i wymykają się spod kontroli, 

e) podział ryzyka między daną organizację a firmę zewnętrzną. 

Outsourcing obejmuje takie rodzaje działalności, jak
27

: doradztwo księgo-

we, usługi kadrowe, sprzątanie, ochrona mienia, grupy remontowe, grupy kon-

serwatorów, kasy zakładowe. 

Koncepcja outsourcingu wykorzystywana jest w funkcjach podstawowych 

i pomocniczych firmy. W zależności od tego, czy podmiot produkuje, czy 

świadczy usługi, sam decyduje, którymi obszarami swojej działalności nie bę-

dzie się zajmował osobiście. 

Paradygmaty zarządzania w XXI wieku obligują przedsiębiorstwa do 

wprowadzania zmian, które są reakcją na to, co się dzieje w otoczeniu we-

wnętrznym i zewnętrznym jednostki. Każda firma powinna działać szybko, ela-

stycznie i adaptacyjnie. 

Powszechne jest przeświadczenie, że outsourcing jest przyczyną radykal-

nych zmian w środowisku pracy, takich jak: redukcja liczby i rodzajów usług 

oraz funkcji, jakie są realizowane przez dany podmiot. Dostępne badania wska-

zują, że jest to bardzo skuteczna koncepcja, a jej efekty są zgodne z oczekiwa-

niami
28

. 

Należy wierzyć, że w miarę rozwoju procesów globalizacyjnych będzie 

rosła rola outsourcingu. 

Podsumowanie 

Współcześnie implementuje się Nowe Zarządzanie Publiczne zwane rewo-

lucją menedżerską. Głównym jego celem jest szeroko pojęta racjonalizacja, 

czyli poprawa gospodarności, efektywności, skuteczności oraz jakości świad-

                                                             
26  M. Kłos, Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 36–37. 
27  M. Garstka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Podział przez wydzielenie, CeDeWu, War-

szawa 2006, s. 46. 
28  T. Kopczyński, Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa 2010, 

s. 153–154. 
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czonych usług w sektorze publicznym. Korzystając z wiedzy i doświadczeń 

państw Unii Europejskiej, sektor publiczny w Polsce wykorzystuje nowe in-

strumenty, takie jak kontraktowanie usług, prywatyzacja, kontrakty menedżer-

skie. Kolejne reformy sektora publicznego maj na celu poprawę zarządzania or-

ganizacjami publicznymi, dostosowanie ich do warunków rynkowych. Coraz 

częściej w tym sektorze stosuje się nowe metody i narzędzia racjonalizacji, Pol-

ska wciąż się uczy, podpatruje, próbuje dokonywać zmian. 
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DIE RATIONALISIERUNG DER KOMMUNALEN WOHNUNGBAU 

IN GEMAINDEN 

Zusammenfassung 

Rationalisierung der städtischen Wohnungsgesellschaft Wirtschaft kann ein besse-

res Funktionieren des Dienstleistungssektors. Planung und Steuerung sind die grundle-

genden Werkzeuge der Rationalisierung. Derzeit in verschiedene neue Methoden und 

Instrumente der Rationalisierung eingesetzt. Rationalisierung ist für das Management 

und die effektive Bereitstellung von Wohnraum in den Kommunen zu verbessern. 

Übersetzt von Beata Sadowska 
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ZNACZENIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO 

DLA ROZWOJU REGIONU
1
 

Wprowadzenie 

Idea partnerstwa ma coraz większe znaczenie w strategiach rozwoju regio-

nalnego. Podmioty, które współpracują w regionach na zasadzie partnerstwa, 

powinny m.in. dzielić się wiedzą, problemy rozwiązywać w sposób zespołowy, 

ustalić jasne zasady współpracy oraz swobodnie się komunikować. Podmioty 

układu partnerskiego muszą być przekonane, że inwestują w tworzenie nowej 

wartości, przynoszącej wszystkim stronom korzyści. Długookresowe relacje 

przynoszą bowiem o wiele więcej korzyści niż pojedyncze, sporadyczne spo-

tkania. Jednostki samorządowe nie zawsze dysponują odpowiednimi środkami 

finansowymi na budowę nowych obiektów lub dokapitalizowanie określonych 

obszarów infrastrukturalnych. Jednym z rozwiązań takich problemów jest fi-

nansowanie zadań publicznych samorządu na zasadzie partnerstwa publiczno-

prywatnego (PPP). Jest ono bowiem długoterminowym partnerstwem między 

sektorem publicznym oraz prywatnym w celu realizacji projektu lub dostarcze-

nia usług tradycyjnie świadczonych przez sektor publiczny. Tworzenie relacji 

partnerskich w regionie to proces dynamiczny i współzależny. Wspólne inwe-

stycje partnerów publicznych i prywatnych są podejmowane przede wszystkim 

                                                             
1  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2011 jako projekt badaw-

czy „Partnerstwo publiczno-prywatne jako determinanta rozwoju jednostek samorządu terytorial-

nego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego‖. Projekt badawczy własny 
nr NN 114 304137. 
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tam, gdzie istnieją największe potrzeby wspólnot lokalnych. PPP ma duży 

wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, przyczyniając się m.in. do 

rozwoju infrastruktury niezbędnej do zapewnienia najwyższej jakości usług pu-

blicznych. 

1. Istota i modele partnerstwa publiczno-prywatnego 

Współpraca sektora prywatnego i publicznego jest jak najbardziej wskaza-

na, gdyż oba są predestynowane do angażowania się w procesy wykonawcze 

usług publicznych. Mechanizmy rynkowe sprawiają, że sektor prywatny jest zo-

rientowany w swojej działalności na kumulowanie nadwyżki przychodów nad 

kosztami, dla sektora publicznego zaś najważniejsze są rezultaty jakościowe 

oferowanych usług publicznych, aby zaspokoić potrzeby społeczności lokal-

nych
2
. 

PPP ma służyć wykonywaniu zadań publicznych i ma być stosowane 

wówczas, gdy okaże się ono korzystniejsze dla interesu publicznego niż wyko-

nywanie tych zadań przez sam podmiot publiczny. Partnerstwo publiczno-

prywatne to „wszelkie formy zaangażowania pozagospodarczego środków pry-

watnych bez powiększania zadłużenia publicznego dla realizacji zadań publicz-

nych‖
3
. Niektórzy autorzy ujmują bardzo szeroko tę współpracę, inni preferują 

węższe ujęcie. Przez pojęcie PPP rozumie się zatem różne formy współpracy 

pomiędzy podmiotami publicznymi a prywatnymi, których celem jest zapew-

nienie finansowania, budowy, odbudowy, zarządzanie i utrzymania infrastruktu-

ry lub dostarczanie usług publicznych. Istotą PPP jest łączenie zasobów pu-

blicznych i kapitału prywatnego w celu wspólnego podjęcia ryzyka i osiągnięcia 

końcowego efektu. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii bezpośrednią przyczyną 

promowania Private Finance Initiative (brytyjska „odmiana‖ PPP) był deficyt 

finansów publicznych sięgający 8% PKB i związane z nim ograniczenie pu-

blicznych inwestycji
4
. Należy podkreślić, iż Wielka Brytania jest prekursorem 

                                                             
2  A. Szewczuk, Partnerstwo i konkurencja w strategiach działania sektora publicznego i sek-

tora prywatnego, w: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrza-
łek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań–Wrocław 2007, s. 16–17. 

3  J. Stefanowicz, Co zmienić, by rozwinąć partnerstwa publiczno-prywatne w Polsce, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 7. 

4  Szerzej: A. Kopańska, PPP – wzory brytyjskie, „Studia Regionalne i Lokalne‖ 2006, nr 3 
(25). 
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i jednocześnie najbardziej zaawansowanym krajem europejskim w rozwoju 

PPP.  

PPP to przedsięwzięcie o charakterze użyteczności publicznej realizowane 

przez współpracujące podmioty prywatne i publiczne, przy wzajemnym zaan-

gażowaniu instytucjonalnym i kapitałowym oraz mniej lub bardziej solidarnym 

podziale korzyści i ryzyka z niego wynikających
5
. Partnerstwo publiczno-

prywatne zakłada, że każdy z partnerów przejmuje na siebie tę część ryzyka, 

z którą lepiej sobie poradzi. Im większe ryzyko bierze na siebie jedna ze stron, 

tym większy powinna mieć także udział w zyskach z danego przedsięwzięcia. 

PPP jest „formą długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego 

przy przedsięwzięciach mających na celu realizacje zadań publicznych. Celem 

współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści zarówno w wymiarze celów 

społecznych, jak i komercyjnych danego przedsięwzięcia‖
6
. W prawie między-

narodowym PPP nie jest unormowane, pojawia się jako tylko postulat w pra-

cach UNDP, UNDESA, UNCSD
7
. Prawo Unii Europejskiej to też raczej zbiór 

zaleceń ujętych
8
 np. w różnych opiniach w tym zakresie, Zielonej Księdze 

w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego i prawa wspólnotowego w zakre-

sie zamówień publicznych i koncesji z dnia 30.04.2004 roku.  

Polski system prawny rozróżnia w ramach PPP dwa podstawowe modele 

współpracy sektora publicznego z prywatnych PPP oraz koncesje. Podziału na 

te formy dokonuje się w zależności od źródła wynagrodzenia strony prywatnej. 

W Polsce można zauważyć unormowania prawne, czyli w lutym 2009 roku we-

szła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-

prywatnym (Ustawa o PPP) oraz ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji 

na roboty budowlane lub usługi (Ustawa o Koncesji). Według ustawy przed-

miotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsię-

wzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym 

i partnerem prywatnym
9
. Ustawa ta uprościła pewne procedury, co ułatwia po-

                                                             
5  M. Moszoro, Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze uży-

teczności publicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 49. 
6  K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDe-

Wu, Warszawa 2006, s. 11. 
7  T. Borys, Partnerstwo jako zasada zrównoważonego rozwoju, w: Zarządzanie zrównowa-

żonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce – 10 lat po Rio, red. T. Borys, Białystok 2003, s. 196 i nast. 
8  Szerzej: M. Perkowski, Międzynarodowa natura partnerstwa publiczno-prywatnego, 

w: Partnerstwo międzysektorowe. Możliwości, zasady, realizacja, red. M. Perkowski, Fundacja 
Prawo i Partnerstwo, Warszawa 2009, s. 130. 

9  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, nr 19, 
poz. 100. 



234 Agnieszka Smalec 

 

dejmowanie działań w ramach PPP. Ze względu na ustawowy wymóg jawności 

i konkurencyjności postępowania na wybór partnera prywatnego lub koncesjo-

nariusza wszystkie prowadzone postępowania znajdują odbicie w Biuletynie 

Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Polska jest 

krajem o wyjątkowo dobrej perspektywie rozwoju rynku inwestycji i usług pu-

blicznych w modelu PPP. 

Partnerstwo publiczno-prywatne jest szeroko stosowane w krajach Unii 

Europejskiej, w której można wyróżnić trzy główne rodzaje partnerstwa
10

: 

a) BOO (Build-Own-Operate) – podmiot prywatny podejmuje się w ra-

mach umowy budowy i finansowania obiektu infrastrukturalnego oraz 

jego eksploatacji i utrzymania; ściąga on opłaty od użytkowników in-

westycji, zbierając w ten sposób środki na jej utrzymanie; inwestor 

prywatny na czas trwania kontraktu jest właścicielem danej inwestycji; 

to rozwiązanie odpowiednie dla większości projektów infrastruktural-

nych, choć trudne do przeprowadzenia w branżach o dużym znaczeniu 

strategicznym dla państwa; można tu wyróżnić: sprzedaż majątku pu-

blicznego podmiotowi prywatnemu oraz sprzedaż udziałów 

w podmiocie publicznym, podmiotowi prywatnemu; 

b) BOT (Build-Operat-Transfer) – zakłada się, że udział inwestora pry-

watnego jest ograniczony do budowy i eksploatacji inwestycji przez 

określony czas, po czym następuje przekazanie jej wraz z prawami do 

eksploatacji władzom publicznym; wiąże się z przeniesieniem odpo-

wiedzialności za projektowanie, konstruowanie oraz funkcjonowanie 

określonego urządzenia lub grupy aktywów na partnera z sektora pry-

watnego; sektor publiczny zrzeka się wielu funkcji kontrolnych, które 

zwykle posiada w przypadku bardziej tradycyjnych projektów; dotyczy 

projektów o złożonych wymaganiach operacyjnych; 

c) modele oparte na koncesji, np. DBFO (Design-Build-Finanse-Operate) 

– jest to jedna z form modelu PPP opartego na koncesji; przez czas 

trwania kontaktu inwestycja jest w zasadzie własnością inwestora pry-

watnego zobowiązanego do znalezienia środków finansowych na jej 

realizację; koszt bieżącej eksploatacji jest pokrywany przez partnera 

publicznego; po określonym czasie prawo własności przechodzi na 

                                                             
10  Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prawnego, Komisja Europejska, Dy-

rektoriat Generalny – polityka regionalna, Bruksela 2003. 
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władze publiczne. Inne to np. BOOT – budowa–własność–

użytkowanie oraz BTO – budowa–przeniesienie–zarządzanie. 

Można także zastosować prywatny outsourcing, w ramach którego wyróż-

nia się usługi kontraktowe (krótkookresowe), kontrakty operacyjno-zarządcze 

(średniookresowe), leasing (5–15 lat), Design-Build (projektowanie–budowa) 

czy też Design-Bid-Build (projektowanie–przetarg–budowa). W modelach PPP 

typu Design-Build oraz Design-Bid-Build właściciel prywatny ponosi odpowie-

dzialność za prawidłowe zdefiniowanie celów. Ale sektor publiczny jest nadal 

właścicielem majątku. 

Wybór jednego z modeli PPP jest uzależniony od lokalnych potrzeb i moż-

liwości danego regionu oraz jego władz
11

. Dla przykładu, gdy władzom samo-

rządowym zależy na rozbudowie systemów komunalnej infrastruktury tech-

nicznej, właściwy jest wybór koncesji, przeniesienia prawa własności lub umo-

wy typu budowa–eksploatacja–przekazanie. 

Koncepcja PPP umożliwia połączenie umiejętności i doświadczenia dwóch 

sektorów: publicznego i prywatnego; prowadząc m.in. do oszczędności w bu-

dżecie, obniżenia kosztów inwestycyjnych, skrócenia czasu realizacji inwesty-

cji, podziału ryzyka inwestycyjnego oraz budowy zaufania otoczenia i przejrzy-

stości powiązań. Umowy zawierane w ramach PPP są jednak często skompli-

kowane, wydłużone w czasie oraz wymagają znacznych środków na opracowa-

nie procedur (ekspertyz) poprzedzających ich podpisanie. Mogą być także 

związane z wyższym kosztem kapitału dla sektora prywatnego, pewnym ogra-

niczeniem wpływu władz lokalnych na funkcjonowanie obiektów i usług uży-

teczności publicznej, jak również z prawdopodobieństwem wprowadzenia opłat 

związanych z ich wykorzystaniem. Należy zatem pamiętać zarówno o korzy-

ściach, jak i wadach takiego partnerstwa. 

Charakterystyka PPP wymusza ponadto optymalizację podziału ryzyka 

pomiędzy partnerów, przy czym należy pamiętać, że kluczem do udanego PPP 

jest właśnie taki podział ryzyka związane z projektem, który zapewnia, iż da-

nym ryzykiem zarządza strona, która potrafi to robić lepiej
12

.  

                                                             
11  Szerzej na temat form PPP m.in. K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne, op. cit., 

s. 37–47. 
12  Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych, Ministerstwo 

Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005, http://www.nsrr.gov.pl/ 
NR/rdonlyres/84A13CC9-18B9-4DFD-8100-552D8B1C83ED/13186/o_ppp_aglapa1.doc. 



236 Agnieszka Smalec 

 

Najwięcej projektów PPP w Polsce dotyczy inwestycji z dziedziny sportu 

i rekreacji. Powstają m.in. nowe ośrodki, hale sportowe i stadiony. Coraz więcej 

projektów dotyczy także parkingów.  

2. PPP a rozwój regionalny 

Rozwój regionalny to „systematyczna poprawa konkurencyjności podmio-

tów gospodarczych i poziomu życia mieszkańców oraz wzrost potencjału go-

spodarczego regionów, przyczyniający się do rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju‖
13

. A. Klasik zaś podkreśla, iż rozwój regionalny to trwały 

wzrost potencjału gospodarczego regionów, ich siły konkurencyjnej oraz po-

ziomu i jakości życia mieszkańców, który przyczynia się do rozwoju całej 

wspólnoty narodowej
14

. W ujęciu długofalowym cechą naturalną każdej jed-

nostki terytorialnej jest dążenie do rozwoju. Zasadniczym celem zarządzania 

przez władze samorządowe jest poprawa warunków życia społeczności lokal-

nej, co może nastąpić jedynie w wyniku rozwoju. Według A.C. Nelsona rozwój 

regionalny to zmiany w regionalnej produktywności mierzonej wielkością po-

pulacji, zatrudnieniem, dochodem i wartością produkcji dodanej. Ponadto 

obejmuje również rozwój społeczny rozumiany jako poziom opieki zdrowotnej, 

dobrobyt, jakość środowiska czy kreatywność
15

. Rozwój regionalny utożsamia-

ny jest zatem przede wszystkim
16

: 

a) ze wzrostem relatywnego znaczenia regionu w układzie kraju, 

b) ze wzrostem efektywności gospodarowania, 

c) z poprawą życia mieszkańców, 

d) z podnoszeniem konkurencyjności regionu, 

e) z wyrównaniem zróżnicowania wewnątrz- oraz międzyregionalnego.  

Strategię rozwoju regionalnego powinno charakteryzować kompleksowe 

podejście do problemów mieszkańców oraz sposobu alokacji zasobów. Rozwój 

                                                             
13  J. Szlachta, Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI 

wieku, w: Strategiczne wyzwanie dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert-
Stifung, Warszawa 1996, s. 14. 

14  A. Klasik, Koncepcje rozwoju regionalnego Polski na tle zróżnicowań regionalnych, steno-
gram z seminarium pt. Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej, Sejm RP 
z dn. 22.04.1997. 

15  W. Dziemianowicz, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Studia re-
gionalne i lokalne, UW i Euroreg 21 (54), Warszawa 1997, s. 29.  

16  Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Stahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
we Wrocawiu, Wrocław 2006, s. 26. 
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regionalny jest procesem złożonym, co wynika z wielorakości celów, którym 

rozwój ma służyć, różnorodności działań, które go kształtują, kombinacji mię-

dzy zasobami a czynnikami produkcji, które określają relacje ekonomiczne re-

gionu z otoczeniem, jak również przesłanek społecznych – akceptacji celów 

rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego ze strony społeczności 

danego terytorium oraz ich kreatywnej postawy w realizacji tych celów
17

. Roz-

wój regionalny to proces o charakterze przyczynowo-skutkowym. Zmienia się 

w nim zarówno region, jak i czynniki powodujące te zmiany
18

. Proces rozwoju 

regionalnego jest konsekwencją działania trzech grup czynników, tj. endoge-

nicznych, egzogenicznych oraz czynników określających endogeniczną zdol-

ność reagowania na zmiany w makrootoczeniu
19

. Do czynników endogenicz-

nych, które są główną siłą sprawczą rozwoju regionalnego, zalicza się czynniki 

określające zdolność rozwojową zasobów w polach rozwoju regionalnego, takie 

jak mieszkańcy regionu, regionalny ekosystem, infrastruktura, gospodarka re-

gionalna oraz przestrzeń – terytorium regionu. Są to m.in. zasoby demograficz-

ne, komponenty i zasoby środowiska przyrodniczego, stan zanieczyszczenia, in-

stytucje i urządzenia infrastruktury technicznej, inwestycje infrastrukturalne, 

dostępność przestrzenna, skuteczność marketingu przestrzeni, zdolność do in-

nowacji, przedsiębiorczość. Czynniki egzogeniczne obejmują pozytywne i ne-

gatywne zmiany w otoczeniu dalszym regionu, które stanowią impuls dla po-

szczególnych pól rozwoju regionalnego. Rozwój regionalny wymaga zaanga-

żowania wszystkich czynników.  

Ważnym czynnikiem odzwierciedlającym poziom rozwoju danego regionu 

jest m.in. obecność tam postępu technicznego i technologicznego, wyrażająca 

się jakością i nowoczesnością wytwarzanych w tym regionie produktów oraz 

stałym wzbogacaniem asortymentu itp. Rozwój regionalny to proces zawierają-

cy w swojej strukturze bardzo dużo zróżnicowanych elementów: od prostych 

przedsięwzięć do zagregowanych zmian. Dotyczy on wzajemnej wymiany mię-

dzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym, co sprowadza 

się do realizacji idei ekorozwoju
20

. 

                                                             
17  L. Wojtasiewicz, Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej 

Polski, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 
nr 734, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996. 

18  Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, 
TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 23. 

19  Szerzej: Metody oceny rozwoju regionalnego…, op. cit., s. 16–26. 
20  E. Hławacz-Pajdowska, Realizacja zadań w dziedzinie ochrony środowiska przez samorzą-

dy terytorialne, „Samorząd Terytorialny‖ 2004, nr 4, s. 46–54. 
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Występują też różne bariery hamujące lub komplikujące rozwój regional-

ny. Są to wszystkie przeszkody, które wywołują potrzebę podjęcia pewnych 

działań adaptacyjnych lub przeciwdziałań. Jedna z barier to niedostateczne do-

finansowanie samorządów. Dlatego niezbędna staje się współpraca. Współpracę 

na zasadzie partnerstwa należy stosować na każdym etapie realizacji europej-

skiej polityki regionalnej. Można wskazać na cztery aspekty wartości dodanej 

płynącej z partnerstwa w regionach UE
21

: 

a) zwiększanie zaangażowania partnerów oraz traktowanie rezultatów 

podejmowanych wspólnych działań jako własnych; 

b) zmiana charakteru procesu decydowania o rozwoju terytorium z poli-

tycznego na społeczny; 

c) rozwój potencjału instytucjonalnego, który ma wpływ na rozwój re-

gionalny; 

d) polepszanie planowania i kształtu procedur wdrażanych w administra-

cji publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie funduszami struktural-

nymi. 

Kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu ma współpraca jednostek samo-

rządu terytorialnego z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie aktywizacji 

mieszkańców, tworzenia oraz przepływu informacji i nowoczesnych technolo-

gii. Samorząd terytorialny, realizując zadania własne i zlecone, korzysta z róż-

nych źródeł finansowania. Finansowanie rozwoju regionalnego jest procesem 

złożonym, gdyż nie istnieje jeden centralny ośrodek gromadzący zasoby pie-

niężne i dokonujący wydatków. Istota finansowania polega na stawianiu do 

dyspozycji podmiotu zamierzającego dokonać wydatków odpowiednich zaso-

bów środków pieniężnych, które umożliwią ich realizację
22

. Wykorzystywana 

jest coraz częściej współpraca w ramach PPP. Partnerstwo publiczno-prywatne 

właściwie realizowane może w istotny sposób przyczynić się do rozwoju regio-

nalnego. Do najważniejszych korzyści wynikających z takiej współpracy w ra-

mach PPP można zaliczyć
23

: 

a) szybszą modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury – PPP 

umożliwia bowiem realizację projektów w sytuacji ograniczonej do-

                                                             
21  Szerzej: Partnership in the 2000–2006 programming period – Analysis of the Implemention 

of the Partnership Principle, European Commission, November 2005, www.europa.eu.int. 
22  Finansowanie rozwoju regionalnego, red. L. Oręziak, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. 

R. Łazarskiego, Warszawa 2008, s. 25. 
23  Guidelines for Successful Public-Private Partnership, European Commission, EU, Brux-

elles, January 2003, s. 15–16; K. Brzozowska, op.cit. 
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stępności kapitału publicznego (przez ograniczenie wydatków publicz-

nych albo wskutek rocznych cyklów budżetowych), zwiększając tym 

samym zapotrzebowanie na inwestycje; 

b) lepsze rozmieszczenie ryzyka – podstawową zasadą różnych form PPP 

jest obarczenie ryzykiem strony, która ma największe możliwości 

w zakresie zarządzania nim przy jak najmniejszych kosztach; celem 

jest raczej optymalizacja przeniesienia ryzyka; 

c) szybsze wdrożenie projektu – sektor prywatny jest odpowiedzialny za 

projekt, budowę oraz płatności związane z dostępnością usług, co sta-

nowi istotne zachęty dla niego do przedstawienia projektów kapitało-

wych w krótszym terminie i szybszej ich realizacji; 

d) ograniczone koszty całkowite – projekty PPP, które wymagają świad-

czenia usług w zakresie funkcjonowania i utrzymania, stanowią dla 

sektora prywatnego impuls do minimalizacji kosztów przez cały okres 

trwania projektu, co nie jest łatwe do osiągnięcia w ramach ograniczeń 

tradycyjnego budżetowania sektora publicznego; 

e) lepsze zachęty do wdrożenia projektu – ze względu na obarczenie ry-

zykiem związanym z projektem sektor prywatny dąży do poprawy 

w zakresie zarządzania i wdrażania danych projektów; zgodnie z więk-

szością projektów PPP wykonawca z sektora prywatnego otrzymuje 

pełną należność wyłącznie w przypadku spełnienia norm wymaganych 

w sposób ciągły w odniesieniu do danej usługi; 

f) wyższą jakość usługi – doświadczenie międzynarodowe wskazuje na 

to, że jakość usługi świadczonej w ramach PPP jest często wyższa niż 

jakość usługi w ramach tradycyjnego zamówienia publicznego; może 

to wynikać z oszczędności skali, wprowadzenia innowacji w świad-

czeniu usług lub realizacji zachęt i kar uwzględnionych zwyczajowo 

w umowie PPP; 

g) generowanie dodatkowych przychodów – sektor prywatny może mieć 

możliwość generowania dodatkowych przychodów od stron trzecich, 

ograniczając tym samym koszty wszelkich wymaganych subwencji ze 

strony sektora publicznego; 

h) zwiększenie zakresu zarządu publicznego – przez przeniesienie odpo-

wiedzialności za świadczenie usług publicznych, urzędnicy admini-

stracji rządowej będą pełnili funkcje regulacyjne i skoncentrują się na 

ich planowaniu oraz monitorowaniu procesu ich wdrażania, ponadto 
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poprzez stworzenie konkurencji w zakresie usług publicznych, PPP 

umożliwia porównanie usług publicznych z normami rynkowymi. 

Korzyści z realizacji inwestycji w ramach PPP dostrzegają zarówno przed-

stawiciele administracji rządowej, jak i samorządowej. Sprawne i efektywne 

funkcjonowanie sektora publicznego i w Polsce, i na świecie w sposób bezpo-

średni wpływa na budowanie dobrobytu społecznego. Głównym celem przy-

świecającym przedsięwzięciom typu PPP jest optymalizacja wykonania zadania 

publicznego. Przy tego typu przedsięwzięciach podmiot publiczny skupia swoją 

uwagę na „produkcie końcowym‖ projektu, a nie jest zobowiązany dbać 

o wkład (nakład) i kolejne etapy przedsięwzięcia i skupiać się na nich. Przyjmu-

jąc sposób zintegrowanego podejścia, wykorzystując przy tym cenną wiedzę 

partnera prywatnego, przyczynia się również do tego, że projekt stanowi całość 

złożoną ze ściśle powiązanych ze sobą łańcuchem przyczynowo-skutkowym 

elementów, a nie szereg oddzielnych, kolejno realizowanych etapów.  

Należy jednak pamiętać również o przeszkodach w stosowaniu PPP. Jedną 

z nich jest myślenie, iż partnerstwo takie jest w dużym stopniu narażone na ko-

rupcję. PPP budzi także opór społeczny, gdyż przez niektórych ludzi uważane 

jest za synonim prywatyzacji i społeczeństwo obawia się nadmiernego wzrostu 

cen świadczonych przez prywatne podmioty usług. Przed samorządami stoi za-

tem trudne zadanie zmiany nastawienia społeczności.  

W ramach projektu badawczego „Partnerstwo publiczno-prywatne jako de-

terminanta rozwoju jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin 

województwa zachodniopomorskiego‖ (projekt badawczy nr NN 114 304137) 

zrealizowano badanie, które wykazało, że jako źródło wiedzy na temat PPP sa-

morządy najczęściej wskazywały Internet (84%), następnie prasę, telewizję lub 

radio (69%), szkolenia zewnętrzne (56%) oraz informację uzyskaną od współ-

pracowników (53%). Na literaturę przedmiotu wskazało 50% respondentów, 

konferencje 48%, a szkolenia wewnętrzne zaledwie 19%.  

Jako dziedziny, w których współpraca sektora publicznego i prywatnego 

byłaby wskazana, gminy najczęściej wskazywały takie obszary, jak obiekty 

sportowe (72% wskazań) oraz gospodarka odpadami (70%). Ponad 50% gmin 

wskazało również, że taka współpraca mogłaby mieć miejsce w takich dziedzi-

nach, jak ochrona środowiska (59% wskazań), rewitalizacja miast i funkcjono-

wanie obiektów kulturalnych (po 58% wskazań), w zakresie budownictwa spo-

łecznego (56%), energetyki i ciepłownictwa (55%), w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej, telekomunikacji i teleinformatyki oraz funkcjonowania par-
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ków technologicznych (po 53% wskazań), a także przy organizacji funkcjono-

wania parkingów na terenie gminy (50%). W dziedzinach dotyczących transpor-

tu i dróg możliwość współpracy z partnerami prywatnymi widzi 47% gmin, za 

współpracą w dziedzinie edukacji i oświaty opowiedziało się 45% gmin, a moż-

liwość współpracy w zakresie ochrony zdrowia i funkcjonowania szpitali widzi 

44%. Inwestycje takie z pewnością przyczyniają się do rozwoju regionu i po-

prawy świadczenia przez samorządy usług publicznych. 

Wśród korzyści, jakie gminy postrzegają w przypadku PPP, najczęściej 

wskazały uzupełnienie środków publicznych kapitałem prywatnym oraz przy-

spieszenie rozwoju infrastruktury i procesów inwestycyjnych (rysunek 1). 

 

Rys. 1.  Korzyści, jakich oczekuje/oczekiwałaby gmina z realizacji projektów w ramach 

PPP 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród głównych barier utrudniających korzystanie przez gminę z realiza-

cji projektów w ramach PPP gminy najczęściej wskazywały skomplikowane 

procedury PPP (68% wskazań), brak specjalistów i doradców (odpowiednio 

66%), a także brak wykwalifikowanej kadry do wdrażania przedsięwzięć w ra-

mach PPP w sektorze publicznym (63%) oraz w sektorze prywatnym (58%). 
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61% gmin jako barierę wskazało niską świadomość na temat PPP w sektorze 

prywatnym oraz brak partnerów prywatnych lub ich niewielkie zainteresowanie 

tą formą współpracy, a 59% jako istotną barierę widziało niską wiedzę na temat 

PPP wśród samych gmin. Dla co drugiej gminy taką barierę stanowiły problemy 

z przepływem informacji oraz skomplikowana procedura wyboru partnera. 

Istotnym problemem przy współpracy w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego jest także brak informacji w gminach o potencjalnych partnerach 

z sektora prywatnego, brak odpowiednio przygotowanych informacji oraz bazy 

danych o takich podmiotach. W przypadku poszukiwania partnerów w celu zre-

alizowania określonej inwestycji gminy najczęściej opierają się na kontaktach 

osobistych (44%), stronach i wyszukiwarkach internetowych (39%) oraz infor-

macjach od osób trzecich (31%). Partnerstwo publiczno-prywatne jest szansą na 

realizację zadań publicznych oraz pobudzenie rozwoju regionalnego i lokalne-

go. Pozostaje jeszcze jednak trochę do zrobienia, aby PPP przyczyniło się do 

rozwoju regionalnego. 

Podsumowanie 

Partnerstwo publiczno-prywatne jest coraz częściej stosowane niemal na 

całym świecie, choć jego formy są różne. Pozwala bardzo często realizować 

inwestycje niedostępne dla budżetów publicznych, jak również sprzyja popra-

wie efektywności poprzez wprowadzenie do sektora publicznego elementów 

konkurencji rynkowej. PPP umożliwia dostęp do kapitału (szczególnie w sytu-

acji narastającego niedoboru środków finansowych po stronie publicznej), 

umożliwiając stronie publicznej optymalizację kosztów oraz poprawę jakości 

infrastruktury publicznej i świadczonych usług przy jej wykorzystaniu. PPP nie 

należy jednak traktować jako panaceum na wszystkie bolączki sektora publicz-

nego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Ten sposób realizacji zadań 

użyteczności publicznej jest bowiem alternatywą dla innych sposobów i powi-

nien być wykorzystany tylko wówczas, gdy jest optymalny do wykonania ta-

kiego zadania i oferuje szeroko pojętą „opłacalność‖. 
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THE IMPORTANCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION  

Summary 

Nowadays more and more important in regional development plays a public-

private partnership. Due to the public-private partnership self-governments and private 

enterprises can undertake common initiatives, sharing both profits and responsibility. 

Because such for complicated procedures, long period of preparation and often difficult 

negotiations is a form of partnership too often used by Polish governments. On the other 

hand increasing need for such solutions. 

Translated by Agnieszka Smalec  
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KRZYSZTOF SURÓWKA 

MATEUSZ WINIARZ 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

KONTROLE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH 

JAKO INSTRUMENT ZAPEWNIENIA STOSOWANIA 

ZASAD GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI 

W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 

Wprowadzenie 

Zachowanie zasad gospodarowania samorządowymi środkami publiczny-

mi ma szczególnie istotne znaczenie nie tylko ze względu na ustawową rangę 

ich ustalenia, ale również dla zachowania ich ekonomicznej poprawności. Nale-

ży bowiem pamiętać, że prawa i obowiązki jednostek sektora finansów publicz-

nych, wprowadzone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o finan-

sach publicznych oraz innych aktach prawnych, mają na celu zapewnienie pra-

widłowego, w sensie tak prawnym, jak i ekonomicznym, funkcjonowania sekto-

ra finansów publicznych jako całości. Stąd też istotne jest, aby jednostka orga-

nizacyjna, podejmując wszelkie działania, w szczególności angażujące środki 

publiczne, stosowała ustalone w tym zakresie reguły. Do zapewnienia tego nie-

zbędna jest weryfikacja prawidłowości prowadzenia poszczególnych operacji 

przez jednostki publiczne. Taką funkcję spełnia kontrola.  

Wykonywanie obowiązków kontrolnych, w różnym ujęciu, zostało powie-

rzone kilku wyspecjalizowanym instytucjom, a także organom nadrzędnym 

w stosunku do jednostek badanych. Do instytucji uprawnionych do kontroli 

można zaliczyć Najwyższą Izbę Kontroli, urzędy kontroli skarbowej, regionalne 

izby obrachunkowe, wojewodów, a także inne instytucje w zakresie ustalonym 
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przez przepisy, które konstytuują ich zadania. Samorządowe jednostki organi-

zacyjne podlegają również kontroli organu stanowiącego oraz organu wyko-

nawczego macierzystej jednostki samorządu.  

Regionalne izby obrachunkowe to państwowe organy nadzoru i kontroli 

gospodarki finansowej jednostek samorządowych1. Są więc instytucjami wy-

specjalizowanymi zarówno pod względem przedmiotu, jak i podmiotu kontroli. 

Dlatego też jednostki samorządu terytorialnego uwzględniają dorobek re-

gionalnych izb obrachunkowych zarówno pod względem oceny poprawno-

ści kontrolowanych zdarzeń, jak też w zakresie prezentowanych w tym 

procesie interpretacji przepisów ustalających zasady prowadzenia gospo-

darki finansowej.  

1. Proces i rodzaje kontroli 

Pojęcie kontroli w znaczeniu powszechnym polega na ustaleniu stanu za-

istniałych zdarzeń, zachowań, działań i ich skutków, poddanie ich ocenie, a na-

stępnie na wyciąganiu wniosków w przypadku występowania bądź też nie wy-

stępowania odchyleń
2
.  

Kontrola jest więc procesem, na który składają się cztery zasadnicze ro-

dzaje czynności: 

a) ustalenie stanu obowiązującego, 

b) ustalenie stanu rzeczywistego, 

c) porównanie stanu rzeczywistego ze stanem obowiązującym, 

d) wyjaśnienie przyczyn stwierdzonej zgodności lub niezgodności stanu 

rzeczywistego z obowiązującym.  

Istota etapu „ustalenie stanu faktycznego‖ sprowadza się do opracowania 

wzorca, do którego odnoszona jest kontrolowana działalność. Dotyczy to 

w szczególności określenia stanu prawnego zarówno pod względem aktów ze-

wnętrznych, jak i wewnętrznych w jednostce. Obejmuje także ustalenie zasad, 

według których konkretna jednostka jest zobowiązania działać, w szczególności 

gospodarować środkami publicznymi. Uwzględnia się tu specyfikę jednostki, 

a także cechy jej otoczenia, w tym prawnego i ekonomicznego.  

                                                             
1  Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, t.j.: Dz.U. 

2001, nr 55, poz. 577, art. 1 ust 1. 
2  T. Kudłacz, W. Lachiewicz, M. Lisiński, Z. Paszek, K. Surówka, J.W. Wiktor, Słownik pod-

stawowych terminów samorządu terytorialnego, Dąbrowa Górnicza 2007, s. 55. 
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Ujmowanie stanu rzeczywistego jest swoistym procesem badawczym wy-

magającym użycia instrumentów właściwych dla danego fragmentu badanej 

rzeczywistości. Inaczej bowiem będzie badana np. płaszczyzna rachunkowości, 

a inaczej sfera zamówień publicznych.  

Etap porównania stanu rzeczywistego ze stanem obowiązującym jest istotą 

kontroli. Ważne jest, że porównuje się zjawiska, z których jedno jest wyznacz-

nikiem dla drugiego, np. określony obowiązek wynika z właściwego stanu 

prawnego.  

Wyjaśnienie przyczyn stwierdzonej zgodności lub niezgodności stanu rze-

czywistego z obowiązującym jest najbardziej skomplikowaną częścią procesu 

kontroli. Właściwe przeprowadzenie tego etapu warunkuje jednak sens doko-

nywania działań kontrolnych. Ustalenie pierwotnych przyczyn określonych 

zjawisk, zlokalizowanie ich w strukturze organizacyjnej jednostki i ustalenie 

zakresu odpowiedzialności służyć ma bowiem optymalnemu doborowi środków 

i sposobów działań zmierzających do właściwego wykorzystania działań wzor-

cowych oraz likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości.  

Uwzględniając praktykę w jednostkach organizacyjnych administracji sa-

morządowej, należy stwierdzić, że występują dwa podstawowe rodzaje kontroli:  

a) zewnętrzna, przeprowadzana przez organy administracji publicznej, 

np. regionalne izby obrachunkowe, Najwyższą Izbę Kontroli, urzędy 

kontroli skarbowej, jednostki nadrzędne; 

b) wewnętrzna, której inicjatorem jest kierownictwo danej jednostki.  

W ramach samej kontroli wewnętrznej możemy wyróżnić kontrolę: 

a) instytucjonalną, przeprowadzaną przez komórki kontrole, powołane 

specjalnie do tego celu przez kierownika jednostki; 

b) funkcjonalną, realizowaną przez poszczególne osoby, związaną z peł-

nioną w organizacji funkcją. Wśród takich osób możemy wskazać np. 

skarbnika (głównego księgowego jednostki), który zgodnie z unormo-

waniami ustawy o finansach publicznych ma szerokie uprawienia 

i obowiązki kontrolne. 

Kontrola może się odbywać na różnych etapach realizacji operacji gospo-

darczej: 

a) kontrola uprzednia (ex ante) – jej celem jest zapobieganie nieprawi-

dłowościom, zanim się pojawią, np. kontrola prawidłowości sporzą-

dzenia dokumentacji, na podstawie której zostanie rozpisany przetarg; 
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b) kontrola bieżąca – jak sama nazwa wskazuje, czynności kontrolne są 

dokonywane w trakcie trwania jakiegoś procesu, na bieżąco, spraw-

dzane jest, czy stan faktyczny jest zgodny z pożądanym i – w razie od-

stępstw – od razu jest dokonywana korekta, by nie dopuścić do po-

wstania nieprawidłowości lub zminimalizować ich koszty (przykładem 

kontroli bieżącej może być dokonywana okresowo kontrola kasy); 

c) kontrola następcza (ex post) – najczęściej stosowna przez zewnętrzne 

instytucje kontrolne, jak również komórki kontroli wewnątrz jednostki. 

W trakcie tej kontroli z reguły nie można zapobiec nieprawidłowo-

ściom (chyba że stwierdza się, że wykonywana umowa jest obarczona 

wadą i można przerwać jej realizację), ocenia się natomiast, czy po-

czynione działania były zgodne z przyjętym wzorcem zachowania, 

wskazywane są odchylenia, osoby odpowiedzialne i precyzowane są 

zalecenia na przyszłość. 

2. Podmiot i przedmiot kontroli regionalnych izb obrachunkowych 

Realizując ustawowe zadania kontrolne, regionalne izby obrachunkowe 

przeprowadzają kontrole: 

a) jednostek samorządu terytorialnego,  

b) związków międzygminnych,  

c) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,  

d) związków powiatów,  

e) stowarzyszeń powiatów,  

f) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych 

osób prawnych,  

g) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji 

przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

Jak stanowi przepis art. 1 ust 2 ustawy o regionalnych izbach obrachun-

kowych
3
, izby dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicz-

nych tych jednostek. Ustawodawca wyraźnie zobowiązuje izby do weryfikacji 

udzielania zamówień publicznych na podstawie kryterium zgodności z prawem 

i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym
4
. 

                                                             
3  Dz.U. 2001, op. cit. 
4  Ibidem, art. 5 ust 1. 
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Zadania te realizowane są poprzez prowadzenie kontroli
5
: 

a) kompleksowych, 

b) problemowych,  

c) doraźnych, 

d) sprawdzających.  

Kontrole kompleksowe obejmują całość gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego, są prowadzone w odstępach nie dłuższych niż cztery 

lata. Tematyka tych kontroli jest najszersza, gdyż obejmuje całokształt działal-

ności danej jednostki. Zakres przedmiotowy tych kontroli obejmuje badania 

występujących w jednostkach samorządu terytorialnego procesów związanych 

z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków finansowych, ich ewidencją 

i sprawozdawczością, gospodarowaniem majątkiem oraz udzielaniem zamó-

wień publicznych. Tematyka kontroli kompleksowych jest szeroka na tyle, że 

poszczególne tematy kontrolne są realizowane przy uwzględnieniu reprezenta-

tywnej próby. Obszar zagadnień kontroli kompleksowej pozwala na zbadanie 

ogółu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki i ocenę realizacji operacji 

publicznymi zasobami pieniężnymi. Na podstawie wyników kontroli komplek-

sowej można przeprowadzić ogólną ocenę stanu poprawności procesów finan-

sowych w jednostce kontrolowanej. Zakres kontroli kompleksowych prowa-

dzonych przez regionalne izby obrachunkowe jest ujednolicony
6
 i obejmuje na-

stępujące zagadnienia: 

a) ustalenia ogólnoorganizacyjne, w tym kontrolę wewnętrzną, 

b) prowadzenie księgowości i sporządzanie sprawozdań budżetowych, 

c) gospodarkę pieniężną i rozrachunki, w tym zadłużenie jednostek, 

d) realizację dochodów budżetowych, w tym dochodów z podatków 

i opłat lokalnych oraz z gospodarowania majątkiem, 

e) dokonywanie wydatków budżetowych, w tym z tytułu wynagrodzeń 

i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na cele inwestycyjne, jak 

również udzielanie zamówień publicznych, 

f) gospodarowanie mieniem komunalnym, a zwłaszcza nieruchomościa-

mi, oraz przeprowadzanie inwentaryzacji tego mienia, 

                                                             
5  Por. Załącznik nr 2 „Tryb przeprowadzania kontroli‖ do Rozporządzenia Prezesa Rady Mi-

nistrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obra-
chunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania, 
Dz.U. nr 167, poz. 1747. 

6  Uchwała nr 3 KR RIO z 21 marca 2001 r. w sprawie ramowej tematyki kontroli komplek-
sowych jednostek samorządu terytorialnego. 
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g) realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powie-

rzonych JST, 

h) rozliczenia finansowe JST z jej jednostkami organizacyjnymi. 

Kontrole problemowe obejmują wybrane zagadnienia z działu gospodarki 

finansowej lub zamówień publicznych. Kontrole te mogą być przeprowadzane 

w jednej jednostce danego rodzaju lub większej ich liczbie. Pozwalają one oce-

nić pewien wycinek działalności kontrolowanych podmiotów. Regionalne izby 

obrachunkowe podejmują się wspólnych kontroli problemowych na podstawie 

ujednoliconego programu kontroli, realizowanego w skali kraju (kontrole koor-

dynowane). Kontrole koordynowane są w praktyce podejmowane przez po-

szczególne izby jako kontrole problemowe lub prowadzone są w ramach kon-

troli kompleksowych.  

Kontrole doraźne przeprowadzane są tylko w razie potrzeby i decyduje 

o tym prezes regionalnej izby obrachunkowej. Przesłanką do przeprowadzenia 

takiej kontroli mogą być sygnały o występujących nieprawidłowościach w da-

nej jednostce. Najczęściej jednak podejmowane są one w celu rozpatrzenia 

skarg lub wniosków o przeprowadzenie kontroli bądź zebrania informacji na 

temat gospodarki finansowej samorządów. Ponadto prezes RIO ma prawo za-

rządzić sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych; jest to jednak odręb-

ne zadanie kontrolne. Kontrole te umożliwiają zbadanie, czy realizowanie 

wniosków doprowadziło do przywrócenia działań zgodnych z prawem, a także 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia działalności danej 

jednostki. Realizowanie wniosków kontrolnych jest również badane w trakcie 

innych kontroli, w szczególności kontroli kompleksowej
7
.  

Kontrole sprawdzające to specyficzny rodzaj kontroli obejmujący weryfi-

kację realizacji wyników poprzednich kontroli. Zdarza się, że formułowane za-

lecenia pokontrolne są na tyle ważkie, że należy szczególnie zadbać, aby pod-

miot kontrolny je zrealizował. W takich sytuacjach regionalne izby obrachun-

kowe przeprowadzają takie kontrole, których celem jest weryfikacja, czy pod-

miot kontrolny zrealizował wystosowane po wcześniejszych kontrolach zalece-

nia. Od tego uzależniona jest tematyka konkretnej kontroli sprawdzającej.  

Liczba kontroli przeprowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe 

w latach 2007–2010 według rodzajów jest przedstawiona w tabeli 1. 

                                                             
7  M. Stencel, A. Szypiłko, X lat działalności RIO, Zielona Góra 2003, s. 62, 63. 
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Tabela 1  

Liczba kontroli przeprowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe  

w latach 2007–2010 

Źródło: sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych z lat 2006– 

2011, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. 

Analizując dane zawarte w tabeli, warto podkreślić, że przyjęty okres 

obejmuje cztery lata. Z punktu widzenia izb oznacza to, że prezentowane w ni-

niejszym opracowaniu dane dotyczą wszystkich jednostek samorządu teryto-

rialnego, ze względu na obowiązek przeprowadzania kompleksowych kontroli 

gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, co najmniej raz na 

cztery lata. 

W prezentowanym okresie najliczniejszą grupę spośród przeprowadzo-

nych kontroli stanowiły kontrole kompleksowe. Wynika to przede wszystkim 

z faktu, że ich przeprowadzenie jest ustawowym obowiązkiem regionalnych izb 

obrachunkowych. Wszystkie pozostałe kontrole mogą być realizowane dopiero 

w przypadku, gdy pozwala na to poziom zaawansowania wykonania planu kon-

troli obowiązkowych. Rozbieżność w liczbie tego rodzaju kontroli w poszcze-

gólnych latach wynika prawie wyłącznie z przyczyn organizacyjnych, 

z uwzględnieniem jednostkowych przypadków przeprowadzenia kontroli czę-

ściej niż wymaga tego ustawa.  

Przedmiot kontroli problemowych i doraźnych wynika z zapotrzebowań 

określanych corocznie zarówno na poziomie poszczególnych izb, jak też przez 

Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych (kontrole problemowe). 

W tym ostatnim przypadku dotyczy to wszystkich Izb w Polsce. Stąd też nie 

można mówić o ustalonych tendencjach w zakresie tematyki tych kontroli.  

Rodzaj kontroli 2007 2008 2009 2010 

Kompleksowe 738 764 771 787 

Problemowe 283 244 183 329 

Doraźne 138 226 169 148 

Sprawdzające 107 62 39 39 

Razem 1266 1296 1162 1303 
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3. Wyniki kontroli prowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe 

Charakter dokumentacji z postępowania kontrolnego prowadzonego przez 

izby pozwala w szczególności na ocenę wyników kontroli co do stwierdzonych 

nieprawidłowości. Przedmiotem kontroli najczęściej nie jest każda czynność 

czy operacja, co pozwalałoby na jednoznaczną ocenę prawidłowości stosowania 

przepisów w danej jednostce, lecz określona próba kontrolna pozwalająca prze-

prowadzić badania z możliwie największą dokładnością, z uwzględnieniem re-

guł statystycznych.  

W zakresie wyników kontroli najbardziej interesujące jest zestawienie 

stwierdzonych nieprawidłowości. Taka wiedza stanowi nie tylko podstawę do 

określenia odpowiedzialności właściwych osób za konkretne naruszenia przepi-

sów, ale przede wszystkim daje szansę wyeliminowania podobnych nieprawi-

dłowości w przyszłości (tzw. funkcja prewencyjna kontroli). 

W tabeli 2 zawarte jest zestawienie nieprawidłowości stwierdzonych 

w toku kontroli wykonywanych przez regionalne izby obrachunkowe.  
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Tabela 2  

Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli prowadzonych przez regionalne izby 

obrachunkowe w latach 2007–2010 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 

Ustalenia ogólnoorganizacyjne 1916 1862 1833 1552 

Księgowość i sprawozdawczość bu-

dżetowa 

3196 3596 3515 3494 

Gospodarka pieniężna i rozrachunki 1070 1166 1102 1021 

Wykonanie budżetu,  
w tym: 

6238 6404 6123 6252 

 dochody i przychody 3726 3759 3389 3608 

 wydatki i rozchody 2281 2449 2518 2497 

Zamówienia publiczne 1972 2339 2157 2306 

Mienie komunalne 1093 1338 1339 1372 

Zadania zlecone i realizowane 
w ramach porozumień 

163 188 283 223 

Rozliczenia JST z jednostkami or-

ganizacyjnymi 

228 278 311 261 

Razem 15876 17171 16663 16481 

Źródło: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania 

budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 r., Krajowa Rada Re-

gionalnych Izb Obrachunkowych 2011. 

Zwraca uwagę duża liczba nieprawidłowości stwierdzonych w toku kon-

troli. Nie są one oczywiście tożsame co do istotności czy charakteru. Te różnice 

bierze się pod uwagę dopiero przy dokonywaniu ich oceny oraz określaniu za-

kresu odpowiedzialności za ich popełnienie. Skutkować to może na przykład 

postępowaniem w zakresie dyscypliny finansów publicznych lub zawiadomie-

niem właściwych organów ścigania.  

Mówiąc o efektach kontroli zamówień publicznych, nie można pominąć 

aspektu podmiotowego. Zgodnie z przepisami w toku kontroli stwierdza się nie 

tylko same naruszenia regulacji w zakresie zamówień publicznych, ale również 

ustala się osoby za nie odpowiedzialne. Uwzględnia się przy tym oczywiście 

przepisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-

blicznych
8
, czego wynikiem jest kierowanie zawiadomień o naruszeniu dyscy-

pliny finansów publicznych do właściwego rzecznika dyscypliny finansów pu-

blicznych. W tabeli 3 zawarto liczbę zawiadomień skierowanych do rzeczników 

                                                             
8  Dz.U. nr 14, poz. 114, ze zm. 
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dyscypliny finansów publicznych, a także do innych organów przez prezesów 

regionalnych izb obrachunkowych.  

Tabela 3 

Zawiadomienia przekazane przez izby do właściwych organów w latach 2008–2010 

Liczba zawiadomień 2008 2009 2010 

Ogółem,  
w tym: 

711 657 663 

do rzeczników dyscypliny fi-
nansów publicznych 

505 492 507 

Źródło: sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych z lat 2006– 

2011, op. cit. 

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli, należy wziąć pod uwagę cy-

kliczność kontroli przeprowadzanych przez izby, co oznacza, że w każdym roku 

kontrolowana jest inna grupa jednostek. Jednakże interesująca jest tendencja 

wskazująca, że w każdej grupie jednostek podobna jest liczba spraw, których 

poziom istotności wymaga zawiadomienia właściwych organów. Jak wynika 

z danych zawartych w tabeli, najczęściej jest to właściwy rzecznik dyscypliny 

finansów publicznych (około 65% zawiadomień). Zawiadomienia i wnioski sy-

gnalizacyjne po przeprowadzonych kontrolach i stwierdzonych nieprawidłowo-

ściach kierowane są również do ministrów i kierowników urzędów centralnych 

(około 15%), do organów ścigania (około 6%) oraz do wojewodów i kierowni-

ków innych jednostek. 

Liczba nieprawidłowości oraz zawiadomień w zakresie naruszenia dyscy-

pliny finansów publicznych prowadzi do wniosku, że regionalne izby obra-

chunkowe odgrywają istotną rolę w zapewnieniu prawidłowego stosowania 

przez JST przepisów dotyczących gospodarki finansowej i zamówień publicz-

nych. Jest to istotne zwłaszcza przy tak często zmieniających się przepisach 

prawnych.  

Nie oznacza to sprowadzenia zadań izby do wykrywania naruszeń przepi-

sów prawnych. Regionalne izby obrachunkowe są istotnym źródłem interpreta-

cji tych przepisów. Tym bardziej że w zakresie objętym nadzorem i kontrolą 

prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową, a działal-
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ność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej 

interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce
9
. 

Podsumowanie 

Skuteczne zarządzanie instytucjami, a zwłaszcza podmiotami sektora fi-

nansów publicznych, wymaga, niezależnie od innych przedsięwzięć, działań 

sprawdzających i weryfikujących stopień realizacji przyjętego celu. Rolę taka 

odgrywa kontrola.  

Do instytucji kontrolujących gospodarkę finansową jednostek samorządu 

terytorialnego należą regionalne izby obrachunkowe. Obok funkcji nadzor-

czych, opiniodawczych oraz instruktażowo-szkoleniowych kontrola należy do 

podstawowych zadań izb. Jest ona określona ustawowo. Rokrocznie regionalne 

izby obrachunkowe przeprowadzają około 1300 kontroli kompleksowych, pro-

blemowych, doraźnych i sprawdzających w jednostkach samorządu terytorial-

nego. Wykrywają prawie 17 tys. nieprawidłowości w zakresie gospodarowania 

środkami finansowymi. Niezależnie od rangi stwierdzanych nieprawidłowości 

liczba ta świadczy o istotnym znaczeniu tych instytucji w dyscyplinowaniu go-

spodarowania środkami publicznymi. Bez dostatecznego systemu kontroli na-

wet doskonałe zaplanowanie celów działania oraz umiejętności zarządcze mają 

niewielkie szanse powodzenia. 
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CONTROLS OF THE REGIONAL CHAMBERS AS A TOOL SECURING 

IMPLEMENTATION OF PRINCIPLES OF PUBLIC SOURCES 

MANAGEMENT AT SUBNATIONAL LEVEL 

Summary 

Effective management of institutions, especially public sector entities requires, 

among other projects checking and verifying the degree of implementation of goal set-

ting. Such a role plays usually control. The key role in the process of control at Polish 

self-government level plays Regional Chamber which is responsible for it. The article 

aims to present the role of control at subnational level and its impact on the process of 

public sources management. 

Translated by Magdalena Zioło



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 682 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 76 2011 

 

JOLANTA SZOŁNO-KOGUC 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JAKO NARZĘDZIE 

ZARZĄDZANIA FINANSAMI SAMORZĄDOWYMI 

Wprowadzenie 

Nowa ustawa o finansach publicznych
1
 wprowadziła szereg istotnych 

zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania sektora finansów publicznych 

w Polsce. Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego (JST), obok 

zmian dotyczących zasad opracowywania ich budżetów, szczególne znaczenie 

ma ustanowienie w prawie finansowym nowego narzędzia planowania długo-

okresowego. Jest nim wieloletnia prognoza finansowa, przyjmowana w drodze 

uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
2
. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. wskazuje wymogi, które muszą zostać 

uwzględnione podczas opracowywania wieloletniej prognozy finansowej 

(WPF) (art. 226–232). Wymogi te dotyczą odpowiednio dochodów, wydatków, 

wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, 

przychodów oraz rozchodów. 

1. Zakres i charakter wieloletniej prognozy finansowej 

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma 

postać uchwały i powinna składać się z części tekstowej i tabelarycznej. Nie jest 

                                                             
1  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240. 
2  M. Stęszewski, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, „Biu-

letyn Skarbowy Ministerstwa Finansów‖ 2008, nr 2, s. 5. 
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to wprost określone w przepisach, a wynika raczej z charakteru informacji, jakie  

powinny zostać uwzględnione w prognozie. Uchwała zatem zazwyczaj składa 

się z trzech zasadniczych elementów: 

a) prognozy finansowej, której częścią jest prognoza długu, 

b) limitów wydatków i zobowiązań, 

c) upoważnień do zaciągania zobowiązań. 

Prognoza poziomu zadłużenia powinna być przygotowana na okres, który 

będzie obejmował lata aż do ostatniego, w którym nastąpi spłata wszystkich zo-

bowiązań istniejących w ostatnim roku. Mogą tu występować rozbieżności cza-

sowe sporządzanej wieloletniej prognozy finansowej i prognozy długu, ponie-

waż zobowiązania zaciągane na realizację przedsięwzięć często będą wymagały 

dłuższego okresu na spłatę niż samo wykonanie zadania
3
. 

Podstawową część uchwały stanowią dane liczbowe, natomiast część tek-

stowa powinna zawierać m.in.: 

a) odwołanie do części tabelarycznej, 

b) powierzenie wykonania uchwały organowi wykonawczemu, 

c) termin obowiązywania uchwały, 

d) upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego
4
. 

Uchwała w sprawie WPF może zawierać upoważnienie dla zarządu jed-

nostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z reali-

zacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, a także z tytułu umów, których re-

alizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnie-

nia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 

poza rok budżetowy. Ponadto organ stanowiący JST może upoważnić zarząd do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania 

powyższych zobowiązań. Takie uregulowanie oznacza zatem zerwanie z zasadą 

roczności w wydatkowaniu środków publicznych. Dodatkowo, gdy jest to uza-

sadnione, organ stanowiący może wydać upoważnienie do zaciągania zobowią-

zań na zadania lub projekty wieloletnie. Skutkiem takiego upoważnienia po-

winno być przyspieszenie procesu wydatkowania środków oraz realizacji inwe-

stycji. Jest to również istotny krok w kierunku wdrażania budżetowania zada-

niowego w jednostkach samorządowych. 

                                                             
3  E. Czołpińska, Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 

„Finanse Komunalne‖ 2010, nr 5, s. 34. 
4  J. Kotlińska, Wieloletnia prognoza finansowa – jak rozumieć przepisy ustawowe, aby je 

prawidłowo stosować, „Finanse Komunalne‖ 2010, nr 10, s. 11. 
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Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres co najmniej czte-

roletni, tzn. nie krótszy niż rok budżetowy i trzy kolejne lata. Ten minimalny 

okres sporządzenia prognozy podlega obowiązkowemu wydłużeniu na okres, na 

jaki przewiduje się limity wydatków wieloletnich. Dodatkowym wymogiem jest 

przygotowanie, jak już wspomniano, prognozy dotyczącej poziomu zadłużenia 

na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania.  

Prognoza powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego 

prognozą co najmniej: 

a) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu JST, w tym obsługę 

długu, gwarancje i poręczenia, 

b) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wy-

datki majątkowe budżetu JST, 

c) wynik budżetu JST, 

d) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, 

e) przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zacią-

gniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, 

f) kwotę długu JST, w tym relację obliczaną wskaźnikiem obsługi zadłu-

żenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu, 

g) objaśnienia przyjętych wartości. 

Wymienione wyżej składniki umożliwiają stworzenie prognozy kwoty 

długu, będącej wielkością kluczową z punktu widzenia utrzymania płynności 

finansowej w okresie objętym planowaniem wieloletnim.  

Trzeba zauważyć, iż nadmierne wydłużanie okresu prognozy zwiększa po-

ziom niepewności, naruszając warunek realizmu. Prognozę można uznać za 

wiarygodną, gdy spełnia kilka warunków. Między innym należy w spójny spo-

sób oddzielić pozycje podlegające prognozowaniu od takich, które powinny być 

przedmiotem planowania. Do pozycji budżetu podlegających planowaniu nale-

ży zaliczyć te, których wielkości wynikają z zamierzonej polityki danej jed-

nostki samorządu terytorialnego oraz są pod jej znaczną kontrolą. W tej grupie 

znajdują się przede wszystkim wydatki majątkowe, określone w wieloletnim 

planie inwestycyjnym, oraz wydatki związane z realizacją podpisanych umów 

dotyczących projektów finansowanych ze środków europejskich. Większość 

pozostałych pozycji budżetu stanowi wypadkową zamierzonych działań jed-

nostki oraz zdarzeń losowych. Charakter taki posiada większość dochodów oraz 

wydatków bieżących.  
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Elementy istotne z punktu widzenia zarządzania daną jednostką samorządu 

terytorialnego oraz jednocześnie spełniające wymogi ustawy o finansach pu-

blicznych przedstawione są rysunku 1. 

 

Rys. 1.  Obligatoryjny zakres wieloletniej prognozy finansowej JST 

Źródło: opracowanie na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych, za: B. Filipiak, M. Dylewski, Kontrowersje związane ze spo-

rządzaniem wieloletniej prognozy finansowej w związku z wdrożeniem budżetu 

zadaniowego, „Finanse Komunalne‖ 2010, nr 12, s. 9. 

Żadna prognoza nie jest rzeczywistym obrazem przyszłości, co najwyżej 

może być prawdopodobnym scenariuszem, który został przygotowany przy wy-

korzystaniu wiedzy dostępnej w czasie jej sporządzania. 

Integralną częścią uchwały w sprawie WPF powinien być wykaz przed-

sięwzięć, opracowany w formie załącznika. Załącznik będzie określał odrębnie 

dla każdego przedsięwzięcia: 

a) nazwę i cel, 

b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia 

lub koordynującą jego wykonywanie, 
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c) okres realizacji i łączne nakłady finansowe, 

d) limit wydatków w poszczególnych latach, 

e) limit zobowiązań. 

Pojęcie przedsięwzięcia można rozumieć w trojaki sposób, tzn. jako: 

a) programy, projekty lub zadania, w tym: 

- programy finansowane z udziałem środków unijnych, 

- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

b) umowy z płatnościami wykraczającymi poza rok budżetowy, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna, 

c) udzielone przez JST gwarancje i poręczenia. 

Przedsięwzięcia są realizowane w okresie dłuższym niż rok budżetowy 

i mogą mieć wymiar bieżący oraz inwestycyjny. 

Cechą wieloletniej prognozy finansowej jest jej kroczący charakter, to 

oznacza, że będzie prognozą uzupełnianą (przedłużaną) na kolejny rok budże-

towy, tak by każdorazowo obejmowała okres roku budżetowego i co najmniej 

trzech kolejnych lat. Okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki zostały 

przyjęte limity wydatków, określane dla każdego przedsięwzięcia ujętego w do-

kumencie. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto 

oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania
5
. Stanowi ona część wieloletniej pro-

gnozy finansowej. W kolejnych prognozach na te same lata nie muszą być te 

same wartości. Dla przykładu, prognozowane wartości budżetowe w roku 2013 

mogą różnić się od wartości w prognozie przygotowanej w roku 2010 i następ-

nej w roku 2011. Jeśli pojawią się takie różnice, to zgodnie z wymogami przej-

rzystości finansów publicznych należy wyjaśnić przyczynę różnicy. Kolejne 

prognozy powinny być dokonywane według tej samej metodologii, która po-

zwoli wykazać źródło zmian. Wydłużenie horyzontu czasowego ściśle wiąże się 

z okresem realizacji przedsięwzięć, na które przyjęto określone limity wydat-

ków w poszczególnych latach. 

2. Stosowanie wieloletniej prognozy finansowej 

Spełnienie wymogów dotyczących nowej ustawy i opracowywanie wielo-

letniej prognozy finansowej ma duże znaczenie oraz niesie ze sobą różnorodne 

korzyści. Znajomość kształtowania się dochodów i wydatków w wieloletniej 

                                                             
5  E. Czołpińska, Wieloletnia prognoza finansowa…, op. cit., s. 34. 
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perspektywie jest niezbędnym elementem planowania strategicznego, jak rów-

nież stanowi podstawę do określenia możliwości inwestycyjnych jednostki sa-

morządu terytorialnego. Realne zaplanowanie środków na inwestycje ma 

ogromne znaczenie dla możliwości pozyskania funduszy europejskich. 

Dzięki prognozie kształtowania się dochodów i wydatków możliwe będzie 

określenie wysokości wolnych środków na inwestycje. Wyznaczenie wysokości 

tych środków stanowi podstawę do określenia nakładów inwestycyjnych, jakie 

mogą ponieść jednostki samorządu terytorialnego, oraz umożliwia przeprowa-

dzenie stymulacji dopuszczalnego zadłużenia jednostki, takiego, które nie za-

grażałoby jej sytuacji finansowej. 

Przeprowadzanie wieloletniej prognozy ma również ogromny wpływ na 

pozyskiwanie funduszy pomocowych z Unii Europejskiej. Aby je uzyskać, jed-

nostka samorządu terytorialnego musi wykazać zdolność do wygenerowania 

środków na współfinansowanie tego typu inwestycji. 

Punktem wyjścia planowania strategicznego jest znajomość wieloletnich 

prognoz dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Prognozy 

długookresowe mogą wskazywać kierunki zmian w kondycji finansowej samo-

rządu i mogą stanowić wyraźne sygnały ostrzegawcze przed niekorzystnymi 

wahaniami w budżecie. Wczesne wykrycie negatywnych tendencji pozwala 

podjąć odpowiednie działania, np. prowadzić bardziej restrykcyjną kontrolę 

wydatków.  

Przeprowadzenie analizy wpływu zdarzeń nieoczekiwanych na sytuację 

budżetu jest jednym z warunków realizmu wieloletniej prognozy finansowej. 

Analiza ta nie uwzględnia zjawisk w praktyce niemożliwych do prognozowania. 

Przykładem takiego zjawiska może być ostatni kryzys finansowy. Możliwe jest 

przeprowadzenie analizy wrażliwości budżetu na wahania koniunktury i inne 

zdarzenia losowe o standardowej wielkości, których wystąpienie jest prawdo-

podobne w każdym roku budżetowym. Analiza taka pozwala na ustalenie kry-

tycznych zmiennych, które wpływają w znacznym stopniu na dynamikę pro-

gnozowanych wielkości. Wariantowe ujęcie wyników stwarza szansę przedsta-

wienia prawdopodobnych rozwiązań w zależności od przyjętych scenariuszy – 

optymistycznego, pesymistycznego i realistycznego. Zarówno analiza scenariu-

szowa, jak i analiza wrażliwości są źródłem informacji na temat potencjalnych 
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konsekwencji podejmowanych działań, a także stanowią ważne narzędzie ak-

tywnego kształtowania budżetu w wieloletniej perspektywie
6
. 

Twórcze podejście do wieloletniej prognozy finansowej jako nowoczesne-

go narzędzia zarządzania finansami powinno przede wszystkim: 

a) odnosić się do przyszłości, 

b) opierać się na przewidywaniu, 

c) wymagać woli działania, 

d) wyrażać dążenie do założonych celów, 

e) wiązać się z dokonywaniem wyborów
7
. 

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki może okazać się bardzo przy-

datna w planowaniu i realizacji inwestycji, może przyczynić się do wygospoda-

rowania znacznych oszczędności budżetowych. 

3. Etapy przygotowania wieloletniej prognozy finansowej  

Przepisy ustawy o finansach publicznych nie definiują szczegółowego try-

bu prac nad uchwaleniem wieloletniej prognozy finansowej, tak jak ma to miej-

sce w przypadku procedowania uchwał budżetowych. Wiadomo jednak, że za 

przygotowanie projektu wieloletniej prognozy odpowiada organ wykonawczy – 

w związku tym, że znajduje się on na szczycie struktury organizacyjnej samo-

rządu. Biorąc pod uwagę niezbędny zasób wiedzy merytorycznej oraz zakres 

posiadanych uprawnień, głównym koordynatorem procesu tworzenia WPF po-

winien być skarbnik jednostki samorządu terytorialnego. Te dwa stanowiska 

kończą jednoznaczność podziału zakresu kompetencji i odpowiedzialności oraz 

umiejscowienia procesu tworzenia WPF w samorządach. Inne rozwiązania 

w zakresie umiejscowienia prognozowania poszczególnych elementów progno-

zy mogą być różne, jednakże należy dążyć do zachowania pewnych zasad. 

Prognoza powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego 

prognozą co najmniej: 

a) prognozę i plany wielkości budżetowych – powinny powstawać na 

stanowiskach i lub w komórkach biorących udział w pracach nad 

uchwałą budżetową, 

                                                             
6  P. Krajewski, M. Mackiewicz, M. Stanios, B. Więckowski, Przygotowanie wieloletniej pro-

gnozy finansowej – dobre praktyki, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2010, s. 15. 
7  B. Filipiak, M. Dylewski, Kontrowersje związane ze sporządzeniem wieloletniej progno-

zy…, op. cit., s. 8. 
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b) prognozę długu – powstaje w komórkach finansowych danej JST, 

c) przedsięwzięcia – powstają w toku odrębnej procedury. 

Równie ważnym elementem organizacji procesu tworzenia WPF, poza 

umiejscowieniem w strukturze organizacyjnej, jest wybór sposobu rejestrowa-

nia danych gromadzonych w celu sporządzenia prognozy. Mamy do wyboru 

dwie możliwości: korzystanie z arkusza kalkulacyjnego lub zakup wyspecjali-

zowanego systemu informatycznego zintegrowanego z używanym oprogramo-

waniem do planowania budżetowego i rejestrowania jego wykonania. Istnieją 

pewne przesłanki wyboru rozwiązania, które powinny uwzględniać pewne kwe-

stie: 

a) wielkość jednostki samorządu terytorialnego – dla mniejszych jedno-

stek właściwszym rozwiązaniem będzie korzystanie z arkusza kalkula-

cyjnego; 

b) posiadanie systemu informatycznego do planowania budżetowego – 

stanowi przesłankę przemawiającą za używaniem wyspecjalizowanego 

systemu do obsługi WPF; 

c) rozwiązania przyjęte w zakresie tworzenia i aktualizowania WPF –

tworzenie wariantowego WPF i bieżące zmiany prognozy wraz ze 

zmianami budżetu powodują konieczność przetwarzania dużych zbio-

rów danych, co stanowi przesłankę przemawiającą za używaniem wy-

specjalizowanego systemu. 

Wybór rozwiązania nie jest ostateczny, lecz warto dokładnie go przemy-

śleć, ponieważ przenoszenie danych pomiędzy różnymi rozwiązaniami i syste-

mami może powodować problemy. Jeśli jednak pojawiają się trudności w oce-

nie przydatności danego rozwiązania, lepiej zacząć od arkusza kalkulacyjnego. 

Kolejnym zagadnieniem związanym z organizacją procesu tworzenia wie-

loletniej prognozy jest ustalenie, czy w tym zakresie potrzebna jest pisemna in-

strukcja. Dla mniejszych samorządów można jej nie tworzyć i wykorzystać to, 

co do tej pory zostało ukształtowane w danym samorządzie. W przypadku 

większych samorządów modelowym rozwiązaniem wydaje się jednak zredago-

wanie pisemnej procedury tworzenia WPF, w którą zostaną włączone procedury 

związane z zarządzaniem długiem oraz wywoływaniem przedsięwzięć. 

Przy organizacji prac nad wieloletnią prognozą należy wykorzystać prace 

nad projektem uchwały budżetowej i za pomocą stanowisk oraz odpowiednich 

komórek zaplanować dochody i wydatki. W komórce finansowej obsługującej 

zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego należy oszacować wielkość ist-
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niejącego zadłużenia oraz koszty jego obsługi, a w ukształtowanej w danym 

samorządzie procedurze – zestawić planowane do realizacji przedsięwzięcia 

w zakresie ich parametrów wzorcowych. Powyższe dane powinny umożliwić 

zestawienie WPF
8
. 

Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej składa się z kilku eta-

pów, przedstawiono je na rysunku 2. 

 

Rys. 2. Etapy tworzenia WPF 

Źródło: opracowanie na podstawie: P. Krajewski i in., Przygotowanie wieloletniej pro-

gnozy finansowej…, op. cit., s. 26. 

                                                             
8  M. Szczubiał, Wieloletnia prognoza finansowa – tworzenie instrumentu zarządzania finan-

sami samorządu z poszanowaniem przepisów o finansach publicznych, „Finanse Komunalne‖ 
2010, nr 10, s. 27–28. 
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Przy takiej organizacji prac związanych z tworzeniem WPF pojawia się 

pewnego rodzaju problem. Dotyczy on prognozowania wydatków bieżących, 

ponieważ zgodnie z definicją ustawową dochody bieżące, pomniejszone o wy-

datki bieżące, tworzą nadwyżkę operacyjną, która musi być większa lub równa 

zero. Stanowi to pierwsze, kluczowe ograniczenie prac zarówno nad projektem 

budżetu na przyszły rok, jak i WPF. Jeżeli nawet nadwyżka ta jest większa od 

zera, nie oznacza to, że w założonej perspektywie pozwoli ona na realizację 

zamierzonych przedsięwzięć, ponieważ może nie wystarczać nawet po jej po-

większeniu o sprzedaż majątku. Wynika z tego fakt, że każda z jednostek samo-

rządu terytorialnego musi rozstrzygnąć, co jest jego bezwzględnym priorytetem 

– planowane przedsięwzięcia czy zapewnienie wystarczających środków na 

wydatki bieżące, gdyż w związku z nowymi zasadami określania górnych puła-

pów zadłużenia następuje zamiana nadwyżki operacyjnej na zdolność inwesty-

cyjną jednostki samorządu terytorialnego. Podczas organizowania procesu two-

rzenia wieloletniej prognozy istnieje możliwość prowadzenia pewnego rodzaju 

stymulacji, które można tworzyć na podstawie danych historycznych i ich pro-

jekcji w przyszłość na szczeblu skarbnika. Pozwoliłoby to znaleźć „złoty śro-

dek‖ pomiędzy planami inwestycyjnymi samorządu, niezbędnym poziomem 

środków na obsługę wydatków bieżących oraz mieszczeniem się w granicach 

limitów zadłużenia, określonych starą i nową ustawą. W takiej sytuacji wielko-

ści budżetowe w zakresie wydatków bieżących nie podlegałyby swobodnej kal-

kulacji, natomiast byłyby ograniczone narzuconym odgórnie limitem. Sytuacja 

taka występuje już obecnie w wielu samorządach i najprawdopodobniej umocni 

się jeszcze bardziej właśnie ze względu na malejące w ostatnich latach nadwyż-

ki operacyjne
9
. 

Poszczególne elementy prognozy powinny być wyliczane według odpo-

wiedniej kolejności, aby zapewnić jej spójność. Jest to warunek metodologicz-

nej poprawności prognozy, a także pozwala na późniejszą kontrolę pod wzglę-

dem logicznym, formalnym oraz ekonomicznym. Taki algorytm powinien być 

również zachowany przy ocenie ryzyka związanego z poszczególnymi warian-

tami prognozy
10

. 

Stosowanie kontroli jest konieczne na każdym etapie tworzenia WPF. Po-

zwala to zachować spójność prognozy oraz zmniejsza ryzyko znaczących błę-

                                                             
9  Ibidem. 
10  P. Krajewski i in., Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej…, op. cit., s. 24 i nast. 
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dów popełnianych przy prognozowaniu. Możemy wymienić kilka rodzajów na-

rzędzi kontroli: 

a) analiza obserwacji skrajnych, 

b) interpretacja obserwacji odstających, 

c) weryfikacja trendów, 

d) ocena kierunków zależności. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż osoba lub zespół przygotowujący WPF 

stanie przed zadaniem analizy dużej liczby pozycji, w tym również dochodów 

według źródeł, wydatków bieżących według działów, a także planowanych wy-

datków majątkowych. 

Zdarza się często, że konieczność dotrzymania terminu lub nawał innych 

obowiązków znacznie utrudnia dokładne przeanalizowanie wszystkich elemen-

tów, ponieważ to właśnie one będą najważniejsze w odniesieniu do całej pro-

gnozy. 

4. Zasady wdrażania wieloletniej prognozy finansowej 

Obecnie coraz częściej administracja samorządowa jest poddawana rosną-

cym naciskom na osiąganie lepszych wyników przy wykorzystaniu mniejszych 

zasobów. Wdrożenie wieloletniego planowania umożliwia jednostkom samo-

rządu terytorialnego wykonywanie zadań w sposób oszczędny przy ponoszeniu 

relatywnie niższych kosztów w stosunku do otrzymanych rezultatów, a także 

lepsze dostosowanie zadań do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.  

Wdrożenie wieloletniej prognozy finansowej wymaga spełnienia kilku 

podstawowych zasad, które wskazane zostały w ustawie o finansach publicz-

nych. Są to przede wszystkim: zasada realizmu (art. 226 ust. 1), zasada szczegó-

łowości (art. 226 ust. 2), zupełności (art. 227 ust. 1–2) oraz równowagi (art. 208 

ust. 1–2). 

Do zapewnienia realności prognozy konieczne jest, aby była ona sporzą-

dzona w oparciu o faktyczne przesłanki umożliwiające ocenę sytuacji finanso-

wej danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Ustawa o finansach publicznych określa jedynie minimalną szczegóło-

wość, zgodnie z którą w wieloletniej prognozie powinny zostać określone 

przede wszystkim dochody i wydatki bieżące. Jednostki samorządu terytorial-

nego mogą określić większy stopień szczegółowości prognozy, razem z przed-

stawieniem źródeł dochodów bieżących. Jednym z zadań wieloletniej prognozy 
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finansowej jest realizacja zasady jawności oraz przejrzystości finansów pu-

blicznych. Zgodnie z cytowaną ustawą projekt uchwały dotyczący wieloletniej 

prognozy stanowi przedmiot jawnej debaty (art. 34 ust. 4), w związku z tym ob-

jaśnienie przyjętych wartości winno w sposób jednoznaczny określać między 

innymi tytuły dochodów i wydatków ujętych w dokumencie, a także sposób ich 

prognozowania. W wieloletniej prognozie finansowej powinny zostać ujęte za-

równo dochody, jak i wydatki oraz przychody i rozchody w pełnych kwotach, a 

także ze szczegółowością wynikającą z ustawy. 

Zasada równowagi wiąże się z koniecznością zapewnienia równowagi 

w wydatkach bieżących nie tylko w obrębie planu, ale również na koniec roku 

budżetowego. Zgodnie z nią wykonane wydatki bieżące nie powinny być wyż-

sze od wykonanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budże-

tową z lat poprzednich oraz o wolne środki. Istniej jednak pewien wyjątek, któ-

ry może dotyczyć realizacji zadań bieżących ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej w przypadku, gdy kwota ta nie została przekazana w danym roku 

budżetowym. Podstawowym zadaniem, jakie musi spełniać zasada równowagi, 

jest sprzyjanie racjonalnej gospodarce finansowej
11

. Stanowi również podstawę 

do wypracowania zasady równowagi finansowej sektora finansów publicznych. 

Literatura 

Czołpińska E., Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialne-

go, „Finanse Komunalne‖ 2010, nr 5. 

Filipiak B., Dylewski M., Kontrowersje związane ze sporządzaniem wieloletniej pro-

gnozy finansowej w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, „Finanse Ko-

munalne‖ 2010, nr 12, 

Kotlińska J., Wieloletnia prognoza finansowa – jak rozumieć przepisy ustawowe, aby je 

prawidłowo stosować, „Finanse Komunalne‖ 2010, nr 10. 

Krajewski P., Mackiewicz M., Stanios M., Więckowski B., Przygotowanie wieloletniej 

prognozy finansowej – dobre praktyki, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, 

Łódź 2010. 

Miemiec W., Podstawowe założenia reformy finansów samorządowych według projektu 

ustawy o finansach publicznych, „Finanse Komunalne‖ 2008, nr 10. 

Stęszewski M., Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, 

„Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów‖ 2008, nr 2. 

                                                             
11  W. Miemiec, Podstawowe założenia reformy finansów samorządowych według projektu 

ustawy o finansach publicznych, „Finanse Komunalne‖ 2008, nr 10, s. 9. 



 Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie… 269 

 

Szczubiał M., Wieloletnia prognoza finansowa – tworzenie instrumentu zarządzania fi-

nansami samorządu z poszanowaniem przepisów o finansach publicznych, „Finan-

se Komunalne‖ 2010, nr 10. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 

1240. 

LONG-TERM FINANCIAL FORECAST AS A TOOL/INSTRUMENT 

FOR LOCAL FINANCE MANAGEMENT 

Summary 

The new Public Finance Act has introduced a number of significant changes in the 

organization and functioning of the public finance sector in Poland. From the standpoint 

of local government units, in addition to changes in the rules of drawing up their budg-

ets, particular importance is the establishment of the financial law of the new strategic 

planning tools. It is the long-term financial forecast. 

Translated by Jolanta Szołno-Koguc 
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Uniwersytet Szczeciński 

ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU 

NIEWYPŁACALNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH  

Wprowadzenie  

Niewypłacalność nie jest – jak to się powszechnie przyjęło – zjawiskiem 

dotykającym tylko przedsiębiorców. Niewypłacalność może dotykać i dotyka 

również osoby indywidualne, rodziny, gospodarstwa domowe. W wyniku roz-

powszechniającego się konsumpcyjnego stylu życia zarówno w kraju, jak i za 

granicą rośnie liczba osób żyjących na kredyt. Problem niewypłacalności go-

spodarstw domowych jest istotny z punktu widzenia wszystkich podmiotów 

w gospodarce, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Dane empiryczne 

pokazują, że nie jest to problem wyłącznie regionalny, ale krajowy i ogólno-

światowy. Statystyki dotyczące krajów członkowskich UE wskazują na rosnącą 

skalę zjawiska niewypłacalności gospodarstw domowych. W Polsce ono rów-

nież istnieje, choć nie jest jeszcze tak duże jak w krajach wysokorozwiniętych, 

gdzie stopień zadłużenia jest znacznie większy. Także Rada UE wskazała nie-

wypłacalność osób fizycznych jako jeden z głównych problemów, które należy 

rozwiązać, co przekłada się na szereg prac instytucji UE dążących do wypraco-

wania rozwiązań systemowych. 

Celem artykułu jest ukazanie roli samorządu terytorialnego w zapobiega-

niu i zwalczaniu zjawiska niewypłacalności gospodarstw domowych. Artykuł 

w żaden sposób nie wyczerpuje tematu, jest jedynie głosem w dyskusji nad zna-
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czeniem zjawiska niewypłacalności dla regionu i ukazuje (cząstkowo) rolę JST 

w zapobieganiu i zwalczaniu niewypłacalności osób fizycznych i ich rodzin.  

1. Niewypłacalność gospodarstw domowych – pojęcie i skutki 

Z uwagi na fakt, że niewypłacalność gospodarstw domowych w Polsce jest 

pojęciem nowym, zdefiniowano niewypłacalność gospodarstw domowych jako 

stan charakteryzujący się trwałą utratą możliwości obsługi zobowiązań przez 

dłużnika, objawiającą się całkowitą utratą płynności. To stan, w którym gospo-

darstwo domowe nie ma możliwości spłaty i zaprzestało spłaty wszelkich zo-

bowiązań. Z ekonomicznego punktu widzenia niewypłacalne gospodarstwo 

domowe to takie, które nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, przy 

czym wartość jego majątku nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań. 

W aspekcie prawnym niewypłacalność jest przesłanką do ogłoszenia upadłości
1
.  

Bezpośrednim skutkiem niewypłacalności gospodarstw domowych jest 

wykluczenie finansowe rozumiane jako brak dostępu do instytucji finansowych, 

do kredytów, pożyczek, a także samowykluczenie jako reakcja na negatywne 

doświadczenia lub wyobrażenia. Niewypłacalność zwiększa ryzyko migracji za 

pracą, a także pracy na czarno, w celu ucieczki przed płaceniem podatków. 

Osoby niewypłacalne z poczuciem braku stabilizacji finansowej częściej będą 

popadać w choroby, nałogi, a także zaburzenia psychiczne, co niewątpliwie ma 

odzwierciedlenie w wydatkach służby zdrowia i państwa. Skutkiem niewypła-

calności są wyuczone reakcje dzieci, które widząc nieudolność i brak perspek-

tyw rozwoju, nabywają syndromu tzw. wyuczonej nieudolności (trained inca-

pacity), nazywanej przez socjologów „wyuczoną niemożliwością‖ prowadzącą 

do niewłaściwych zachowań. Wyuczona nieudolność prowadzi do braku moty-

wacji i potrzeby podjęcia pracy, niskiej samooceny, zwiększa postawy roszcze-

niowe członków gospodarstw domowych, zmniejsza działania, by zadbać 

o zdrowie i przygotowanie zawodowe, kształcenie. Jednym ze skutków niewy-

płacalności gospodarstw domowych jest zjawisko wykluczenia społecznego, 

będącego procesem, a nie stanem. Wykluczenie społeczne związane jest z pro-

blemami uczestnictwa (jego brakiem, niezdolnością, niemożnością) w życiu 

społecznym, zbiorowym, z problemami (ograniczonego, utrudnionego) dostępu 

                                                             
1  B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki –

przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009, s. 106–107. 
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do zasobów finansowych, instytucji m.in. finansowych, problemami (z odmo-

wą, realizowaniem w niewielkim stopniu lub niezrealizowaniu) praw społecz-

nych, a także z ubóstwem i deprywacją
2
. Już K.W. Frieske pisał, że „zarówno 

w społeczeństwach, jakie znamy z przekazów historycznych, jak i społeczeń-

stwach współczesnych dostrzegamy obecność ludzi, którzy – z rozmaitych po-

wodów – uczestniczą w życiu zbiorowym w stopniu mniejszym aniżeli jego po-

zostali uczestnicy‖
3
. Katalog skutków niewypłacalności gospodarstw domo-

wych jest znacznie większy i niewyczerpany, jednakże analizując wyłącznie 

wąski ich zakres przytoczony wyżej, widać, że potrzebne jest wsparcie samo-

rządu terytorialnego w walce w chorobą zwaną niewypłacalnością. 

2. Rola i zadania samorządu terytorialnego  

Rola samorządu terytorialnego jest bardzo zróżnicowana. Jedną z jego ról 

jest ochrona ludności, która polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, mieniu i środowisku. Są to działania ma-

jące na celu likwidację zagrożeń spowodowanych zarówno działaniem sił przy-

rody (klęski żywiołowe) i rozwojem cywilizacyjnym (awarie, katastrofy), jak 

też działaniami wojennymi i terrorystycznymi. Do tych zagrożeń, a dokładnie 

zagrożeń cywilizacyjnych, można próbować dodać również jakże poważne 

w skutkach zagrożenia wynikające z niewypłacalności gospodarstw domowych, 

które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się trywialne w stosunku do klęsk 

żywiołowych czy katastrof, jednakże mające równie duże konsekwencje, które 

rozłożone w czasie nie budzą takich emocji jak klęski żywiołowe. Rodzi się py-

tanie, czy można przyrównywać zagrożenia wynikające z klęsk żywiołowych, 

awarii lub katastrof do tych, które wynikają z zagrożenia niewypłacalnością go-

spodarstw domowych. Celem artykułu nie jest ich porównanie i tworzenie hie-

rarchii zagrożeń, z którymi borykają się samorządy terytorialne, ale zwrócenie 

uwagi na istotność zagrożenia dla gminy, powiatów, województwa (i dalej pań-

stwa, a także krajów) wynikającego z niewypłacalności gospodarstw domowych 

i długofalowych skutków. 

                                                             
2  International Institute for Labour Studies i UNDP, w: „Problemy Polityki Społecznej‖ 2003, 

nr 5. 
3  Understanding social exclusion, Center for Analysis of Social Exclusion 2002, w: 

R. Szarfenber, Marginalizacja i wykluczenie społeczne 2005/2006; www.ips.uw.edu.pl. 
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W zakresie ochrony ludności gmin i powiatów w celu likwidacji zagrożeń 

spowodowanych wymienionymi siłami można wyróżnić kilka działań jednostek 

samorządu terytorialnego. Działania przedstawione poniżej są również działa-

niami w zakresie zapobiegania i zwalczania niewypłacalności gospodarstw do-

mowych: 

a) działania prewencyjne, przedsięwzięcia mające na celu unikanie nieko-

rzystnych zjawisk. Do tych działań można zaliczyć zarówno prace le-

gislacyjne, jak i planowanie, budowę struktur organizacyjnych, reali-

zację systemów zabezpieczających. Do działań prewencyjnych zali-

czyć można prowadzenie badań, doskonalenie odpowiednich służb 

(np. ratowniczych), ich wyposażenie, edukację społeczeństwa, szkole-

nie i ćwiczenia, opracowywanie procedur działania;  

b) działania naprawcze, a w tym: organizowanie ośrodków kierowania 

i koordynacji, poszukiwanie poszkodowanych i udzielanie im pomocy, 

likwidacja ognisk zagrożeń, mobilizowanie odpowiednich służb, 

ochotników, informowanie władz, środków masowego przekazu i spo-

łeczeństwa; 

c) działania odbudowując pozwalające na przywracanie stanu normalne-

go, a w tym: szacowanie strat, informowanie o prawach i obowiąz-

kach, sprawne administrowanie, aktywizacja odbudowy zniszczeń 

i uszkodzeń, analizowanie potrzeb i realizacja zobowiązań, zapewnie-

nie pomocy społecznej, precyzowanie wniosków; 

d) działania rehabilitacyjne, czyli inaczej są to działania lecznicze, dzia-

łania w zakresie rewitalizacji finansowej. Z jednej strony są one na-

prawiające to, co już zostało zepsute, w celu osiągnięcia korzystnej sy-

tuacji finansowej, z drugiej strony działania pozwalające na osiągnię-

cie stanu znacznie lepszego, dającego lepsze możliwości rozwoju go-

spodarstw domowych. 

Do zadań samorządu terytorialnego w zakresie ochrony ludności oraz go-

spodarstw domowych zamieszkujących gminy i powiaty należy między innymi 

określenie zagrożeń, przeciwdziałanie ich powstawaniu oraz zapewnienie 

ochrony ludności w okresie zagrożeń. Jeśli przyjmiemy, że jednym z zagrożeń 

jest niewypłacalność mieszkańców gminy i powiatów, to można sobie zadać py-

tanie, co robią samorządy terytorialne lub co mogą zrobić, by niwelować lub 

minimalizować to zagrożenie. Wczesne dostrzeżenie zagrożeń i właściwa reak-

cja ze strony samorządu terytorialnego może przyczynić się do stłumienia za-



274 Beata Świecka 

 

grożenia. Natomiast bagatelizowanie wczesnych oznak zagrożenia i niepodej-

mowanie działań zaradczych lub podejmowanie ich późno albo niewłaściwie 

może doprowadzić do pogłębienia zjawiska i w ostateczności do zwiększenia 

skutków niewypłacalności w skali gospodarstw domowych i regionu, w którym 

zamieszkują.  

3. Działania samorządu terytorialnego w zakresie niewypłacalności go-

spodarstw domowych 

W zakresie niewypłacalności jednostki samorządu terytorialnego mogą 

prowadzić działania prewencyjne, które w dużej mierze są profilaktyczne. Dzia-

łania jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie obejmują komplekso-

we, wieloaspektowe działania niedopuszczające do powstania zjawiska niewy-

płacalności. Są to działania występujące przed pojawieniem się symptomów, 

sygnałów ostrzegających, wskazujących na zagrożenie niewypłacalnością, takie 

jak np.: wsparcie w zakresie edukacji finansowej gospodarstw domowych, pro-

wadzenie odpowiedniej polityki zatrudnia i polityki socjalnej w regionie i inne. 

Jednym z ważnych aspektów prewencji jest odpowiednio prowadzona edukacja 

finansowa społeczeństwa regionu. Oczywiście w tym celu potrzebne są zabiegi 

samorządów terytorialnych. Reforma oświaty spowodowała, że proces naucza-

nia został podzielony na trzy etapy edukacyjne: szkołę podstawową, gimnazjum 

oraz szkołę średnią. Należy przy tym pamiętać, że znacznie wzrosła rola samo-

rządu terytorialnego w zakresie edukacji. Kiedyś samorządy miały wpływ wy-

łącznie na pracę szkół podstawowych. Teraz na każdym etapie edukacyjnym 

kontrolę nad szkołą sprawuje zarówno nadzór pedagogiczny, jak i tak zwany 

organ prowadzący (np. urząd gminy, starostwo powiatowe). Jako przykład 

wskazane zostało nauczanie na etapie gimnazjum, w którym oprócz typowych 

przedmiotów, jak język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, ję-

zyk obcy, matematyka, informatyka, technika, plastyka, muzyka, wychowanie 

obywatelskie i religia, dyrekcja szkoły ma do dyspozycji pewną liczbę godzin 

dodatkowych, które według potrzeb placówki przeznacza na organizację kół za-

interesowań lub innych zajęć dodatkowych. W świetle powyższych rozważań 

zasadne jest, by częściowo zajęcia te przeznaczyć na edukację finansową dzieci. 

Edukacja finansowa gospodarstw domowych może przynieść korzyści wszyst-

kim podmiotom w regionie i całej gospodarce. Odgrywa ważną rolę w podej-

mowaniu istotnych decyzji finansowych, w tym w zakresie zadłużania. Podnosi 
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świadomość i pozwala gospodarstwom domowym na dokonanie odpowiedniego 

wyboru przy wyborze instrumentu z rozbudowanej oferty instytucji bankowych 

i parabankowych. Edukacja finansowa powinna rozpocząć się już we wczesnym 

etapie życia. Pierwsze nauczania z zakresu finansów, pieniądza, wydawania 

i oszczędzania powinny pojawić się w przedszkolu, następnie w szkołach i czę-

sto trwać całe życie (lifelong learning process), wzbogacając wiedzę poprzez 

doświadczenie zdobyte na rynku finansowym. Edukacja dzieci w zakresie go-

spodarowania pieniędzmi uczy właściwego reagowania na swoje potrzeby, od-

różniania potrzeb rzeczywistych od pozornych oraz gospodarowania posiada-

nymi funduszami.  

Formą prewencji jest również odpowiednio kreowana przez samorządy te-

rytorialne polityka zatrudnienia i polityka społeczna w regionie. Polityka za-

trudnienia prowadzona przez JST powinna mieć na celu aktywowanie ludzi do 

pracy. Poprzez użycie różnorodnego instrumentarium w walce z bezrobociem 

ma możliwość ograniczenia zjawiska niewypłacalności gospodarstw domo-

wych. JST powinny podejmować działania na rzecz mikroprzedsiębiorczości 

i samozatrudnienia, a także dysponować formami uprzywilejowanego zatrud-

nienia dla osób wykluczonych finansowo, co umożliwiłoby szybszy powrót do 

życia w społeczeństwie. Prowadzona przez samorządy polityka socjalna dzięki 

możliwości dotarcia do osób na granicy ubóstwa powinna zawierać aspekty 

edukacyjne w zakresie zarządzania finansami osobistymi, co ma na celu napra-

wę finansów i przekształcenie niekorzystnej sytuacji finansowej w równowagę 

finansową. 

JST mogą – a w niektórych województwach w kraju ma to miejsce –  od-

grywać ważną rolę, wspierając tworzenie regionalnych ośrodków doradztwa fi-

nansowego i podobnych im instytucji w celu przeciwdziałania zjawisku niewy-

płacalności w wielu wypadkach prowadzącego do wykluczenia społecznego. 

Konieczne wydaje się więc stworzenie sieci regionalnych ośrodków doradztwa 

finansowego. Na terenie Polski funkcjonuje ich kilka, np. w Gdyni, Katowicach 

Warszawie i Krakowie. Ośrodki doradztwa finansowego powinny zajmować się 

m.in. takimi działaniami, jak: inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na 

rzecz edukacji finansowej, ochrona konsumentów, pomoc konsumentom, pro-

mocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, rozwijanie kontaktów i współpracy pomię-

dzy społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu, reintegracja spo-

łeczna i zawodowa, edukacja finansowa, prowadzenie działalności charytatyw-
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nej. Ośrodki te powinny realizować swoje zadania m.in. poprzez: współpracę 

z organami administracji państwowej i samorządowej oraz krajowymi 

i zagranicznymi instytucjami, których cele zbieżne są z ich celami, pozaszkolne 

formy kształcenia, inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy na rzecz 

instytucji kulturalnych, oświatowych i naukowych oraz instytucji, których ce-

lem jest krzewienie edukacji finansowej, arbitraż konsumencki, wspieranie in-

stytucji przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu, wspieranie finansowe 

dzieci i młodzieży w zdobywaniu wykształcenia w oparciu o wyodrębniony 

fundusz stypendialny.  

Jednostki samorządu terytorialnego powinny w swojej strukturze posiadać 

podmioty, których rolą powinno być rozpoznanie symptomów zagrożenia nie-

wypłacalnością i podjęcie konstruktywnych działań mogących uchronić od kry-

zysu finansowego w regionie. Sygnały zagrożenia niewypłacalnością gospo-

darstw domowych powinny dawać impuls jednostkom samorządu terytorialne-

go do wnikliwej obserwacji sytuacji finansowej gospodarstw w regionie. Poja-

wiające się trudności w funkcjonowaniu gospodarstw domowych, kumulując 

się, prowadzą do realizacji czarnego scenariusza, jakim jest niewypłacalność, 

która ma duże znaczenie dla zamożności ludności w regionie.  

Oprócz działań profilaktycznych jednostki samorządu terytorialnego mogą 

i powinny prowadzić działania naprawcze. Zwane są one również sanacyjnymi. 

Występują w sytuacji, gdy wykryte zostaną sygnały wskazujące na pojawiające 

się zagrożenie niewypłacalnością. Ich celem jest powstrzymanie pogarszającej 

się sytuacji finansowej i likwidacja lub złagodzenie przyczyn niewypłacalności. 

Do działań naprawczych ze strony jednostek samorządu terytorialnego można 

zaliczyć wsparcie gospodarstw domowych w znalezieniu dodatkowego źródła 

dochodu, umożliwienie skorzystania z pomocy społecznej itp. Podstawowym 

warunkiem wyjścia z sytuacji zagrażającej niewypłacalności gospodarstw do-

mowych jest możliwie najwcześniejsze uzyskanie informacji o zaistnieniu sy-

gnałów zagrożeń oraz podjęcie decyzji o sposobach ich rozwiązania. Sygnały 

ostrzegawcze zagrożenia niewypłacalnością gospodarstw domowych powinny 

być ważne dla JST, które mogą je zidentyfikować w wyniku prowadzenia moni-

toringu bieżącej działalności gospodarstwa domowego. Odpowiednio szybka 

identyfikacja symptomów zagrożenia niewypłacalnością jest niezbędnym czyn-

nikiem optymalizacji bieżących i strategicznych decyzji.  

Jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić działania z zakresu 

renowacji i rewitalizacji finansowej. Mają one odmienny charakter w stosunku 
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do działań przeciwdziałających procesowi niewypłacalności gospodarstw do-

mowych. Są one poniekąd naprawcze, jednakże swoim zakresem obejmują 

szerszy zakres. Działania naprawcze służą do naprawy tego, co już zostało ze-

psute, i są działaniami niezmiernie trudnymi. Zgodnie z twierdzeniem lepiej jest 

przeciwdziałać, niż leczyć lub lepiej jest przeciwdziałać, niż usuwać skutki, bar-

dziej zasadne wydaje się stosowanie działań prewencyjnych, jeśli jednak doj-

dzie do zjawiska niewypłacalności z powodu braku działań lub nieefektywnego 

stosowania metod przeciwdziałania, niezbędne są działania z zakresu renowacji 

i rewitalizacji. W tym celu może być pomocne wprowadzenie regulacji praw-

nych. Należy jednak odnotować, że regulacje prawne nie rozwiążą zjawiska 

niewypłacalności, a jedynie mogą pozwolić na złagodzenie skutków niewypła-

calności. Działania rewitalizacji finansowej z jednej strony służą do naprawy 

sytuacji finansowej gospodarstw domowych w celu uzyskania stanu sprzed 

okresu niewypłacalności i do przywrócenia do życia bez „garbu zadłużenia‖, z 

drugiej zaś strony mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów działalno-

ści gospodarstw domowych w celu znalezienia nowych możliwości w zakresie 

finansów osobistych i doprowadzenie do stanu, w którym obszary decyzji fi-

nansowych zmienią swoje funkcje, zastosowanie, strukturę itp. Rewitalizacja 

finansowa jest zespołem działań mających doprowadzić do podwyższenia jako-

ści życia. Rewitalizacja finansowa to połączenie działań prawnych, edukacyj-

nych i psychologicznych na rzecz rozwiązania finansowych problemów gospo-

darstw domowych. Stąd też działania w zakresie rewitalizacji finansowej można 

podzielić na trzy kategorie: 

a) działania rewitalizacyjne prawne w zakresie odbudowy kondycji finan-

sowej gospodarstw domowych; 

b) działania rewitalizacyjne w zakresie edukacji finansowej gospodarstw 

domowych; 

c) działania rewitalizacyjne w zakresie wsparcia psychologicznego 

członków gospodarstwa domowego. 

Takie działania mają z jednej strony pomagać naprawić kondycję finanso-

wą, a z drugiej strony przeciwdziałać kolejnym trudnościom finansowym. Po-

dobnie jak zasiłek dla bezrobotnych nie likwiduje bezrobocia, tak też sama 

ustawa nie wpłynie na zmniejszenie zjawiska niewypłacalności, dlatego też ko-

nieczne są działania dodatkowe – edukacyjne – które powinny być przekazywa-

ne w pakiecie razem z możliwością skorzystania z ustawy o upadłości konsu-

menckiej. Uważa się, że duży potencjał jest również w ośrodkach akademic-
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kich, które prowadzą zajęcia dydaktyczne poświęcone finansom osobistym i są 

w stanie przygotować dobre programy szkoleń w tym zakresie. Akademicy 

z racji przygotowania dydaktycznego dysponują narzędziami i umiejętnościami, 

które mogą być przydatne do realizacji działań rewitalizacyjnych związanych 

z edukacją finansową. Działania szkoleniowe mogą być prowadzone fakulta-

tywnie poprzez działania rewitalizacyjne w zakresie wsparcia psychologicznego 

gospodarstw domowych. Samo zjawisko niewypłacalności może odbić się na 

zdrowiu psychicznym jednostki, stąd też osoby zgłaszające zapotrzebowanie 

skorzystania z fachowego poradnictwa dla osób niewypłacalnych mogłyby sko-

rzystać z pomocy psychologów.  

Podsumowanie 

Następstwa niewypłacalności gospodarstw domowych mogą być dotkliwe 

nie tylko dla nich samych, lecz także dla samorządów terytorialnych. Skutki 

niewypłacalności gospodarstw domowych wydają się znacznie poważniejsze 

niż skutki upadłości przedsiębiorstw, gdyż mają charakter wielowymiarowy, 

w tym głównie ekonomiczny i społeczny. Widoczna jest potrzeba wsparcia sa-

morządu terytorialnego w walce z niewypłacalnością gospodarstw domowych. 

Jednostki samorządu terytorialnego w ramach swoich możliwości powinny 

wspierać działania prewencyjne, naprawcze, odbudowujące i rewitalizujące, 

przeciwdziałając rosnącej skali osób niewypłacalnych. Jednym z nich jest dba-

łość o edukację w zakresie zarządzania finansami w gospodarstwach domo-

wych. Edukacja finansowa może wpłynąć na zmniejszenie skali wykluczenia 

społecznego i finansowego. Współpraca rządu, jednostek samorządu terytorial-

nego, środowisk finansowych, organizacji konsumenckich oraz środowisk aka-

demickich zajmujących się tą problematyką naukowo mogłaby przyczynić się 

do stworzenia strategii przeciwdziałania niewypłacalności gospodarstw domo-

wych w regionie. Rola samorządu terytorialnego we współpracy z wymienio-

nymi instytucjami w zapobieganiu i zwalczaniu niewypłacalności gospodarstw 

domowych jest ważna, konieczna i potrzebna. 
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LOCAL GOVERNMENTS ROLE IN HOUSEHOLD INSOLVENCIES 

PREVENTION AND TREATMENT 

Summary 

This article aims to depict the role of local governments in prevention of house-

hold insolvencies phenomenon. Results of household insolvency seem to be much more 

serious than results of enterprise insolvency, due to their multidimensional nature; most-

ly economical and social. One of them is a financial exclusion phenomenon, increasing 

the risk of job search migration, as well as illegal job practices. Insolvent people look-

ing for a way to avoid paying taxes, with a feeling of lack of financial stabilization more 

often are victims of sicknesses, addictions and mental disorders, which is without 

a doubt closely reflected in expenses of health care services and a state. The other result 

of insolvency are conditioned reactions of children, who after witnessing incompetence 

and lack of development perspectives, acquire so called learned incompetence syn-

drome leading to erratic behavior. Due to countless negative implications, local gov-

ernment units within their capabilities should undertake actions and counteracting the 

rising scale of insolvent people. One of those is a care for education in a field of finance 

management in households. Financial education might lead to decrease in the scale of 

social and financial exclusion. In the process of household insolvencies prevention and 

treatment, the role of local governments is important, essential and necessary. 

Translated by Marta Zdanowska 
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DOCHODY TRANSFEROWE JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO A ICH SAMODZIELNOŚĆ WYDATKOWA 

Wprowadzenie 

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest jednym 

z najważniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządów. Samo-

dzielność wydatkowa związana jest z możliwością swobodnego kształtowania 

struktury wydatków poprzez wykorzystanie dostępnych źródeł dochodów bu-

dżetów JST. Jednocześnie samorządy są zasilane poprzez przekazywane im 

transfery. Transfery te mogą mieć przypisany konkretny cel ich wykorzystania 

(i w ten sposób ograniczać samodzielność wydatkową JST) lub też mogą być 

przekazywane samorządom jako środki, którymi ich władze swobod-

nie dysponują.  

Celem artykułu jest ocena stopnia samodzielności wydatkowej samorzą-

dów w Polsce w świetle przekazywanych im transferów. Przedstawiono w nim 

podstawowe zagadnienia związane z dochodami transferowymi JST oraz ich 

samodzielnością wydatkową, a następnie dokonano analizy zmian wartości 

i struktury dochodów transferowych JST i ich wpływu na ten rodzaj samodziel-

ności. Dane dla Polski ukazano w świetle wyników badań dla krajów OECD. 

W artykule wykorzystano polską i zagraniczną literaturę przedmiotu. Analizy 

empiryczne oparto na danych Ministerstwa Finansów RP oraz OECD i wyko-

rzystano w nich metody ilościowe oraz jakościowe. Okres badań obejmuje lata 

2004–2010.  



282 Tomasz Uryszek 

 

1. Źródła dochodów transferowych jednostek samorządu terytorialnego  

Do dochodów transferowych
1
 jednostek samorządu terytorialnego można 

zaliczyć dotacje i subwencje
2
. Charakteryzują się one tym, że przekazywane są 

konkretnej JST i stanowią źródła jej dochodów.  

Subwencje mają formę transferu środków pieniężnych, przekazywanych 

najczęściej z budżetu centralnego do budżetu JST. Przekazanie subwencji jed-

nostce samorządu terytorialnego odbywa się poprzez zastosowanie szeregu 

formuł i reguł. Reguły te mają na celu zobiektywizowanie sposobu przekazy-

wania środków. Uzależniają one wartość przyznawanych kwot od określonych 

kryteriów. Fundusze otrzymane przez samorząd terytorialny w postaci subwen-

cji nie mają jednak określonego, przypisanego im celu ich wykorzystania. 

W związku z tym jednostka samorządu terytorialnego, będąca beneficjentem, 

może te środki wykorzystać na dowolny cel
3
. To z jednej strony spotyka się 

z krytyką, z drugiej jednak pozwala przypuszczać, że fundusze te będą przez 

władze lokalne wykorzystane w najefektywniejszy sposób, z uwzględnieniem 

najpilniejszych potrzeb oraz specyfiki danego regionu
4
. 

Dotacje, podobnie jak i subwencje wpływają na zwiększenie budżetu sa-

morządu, który dotację otrzymuje. Dotacje mają jednak charakter uwarunkowa-

ny, co oznacza, że są to transfery środków pieniężnych przekazywane jednost-

kom samorządu terytorialnego na konkretne cele lub pod ściśle określonymi 

warunkami ich wykorzystania
5
. Warunki te mogą się różnić w zależności od ro-

dzaju (typu) otrzymywanej dotacji
6
, lecz generalną zasadą jest, że środki otrzy-

mane w formie dotacji nie mogą być wykorzystane na cel inny niż wskazany 

                                                             
1  Tzw. intergovernmental transfers, intergovernmental grants; szerzej zob.: W.E. Oates, On 

The Evolution of Fiscal Federalism: Theory and Institutions, „National Tax Journal‖ 2008, nr 61, 
s. 323; R. Broadway, Intergovernmental Redistributive Transfers: Efficiency and Equity, w: 
Handbook of Fiscal Federalism, red. A. Ehtisham, B. Giorgio, Edward Elgar, Cheltenham 2006, 

s. 355–380.  
2  Por. np.: P. Swianiewicz, Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych, „Studia 

Regionalne i Lokalne‖ 2003, nr 1 (11), s. 97–125.  
3  Por. np.: W.E. Oates, An Essay on Fiscal Federalism, „Journal of Economic Literature‖ 

1999, Vol. 37, No. 3, s. 1126–1127. 
4  Por. np.: L. Thurow, The theory of grants-in-aid, „National Tax Journal‖ 1966, Vol. 19, No. 

4, s. 373. 
5  Por.: H.S. Rosen, Public Finance, McGraw-Hill, sixth edition, 2002, s. 497; Federalizm 

fiskalny w teorii i praktyce, red. K. Piotrowska-Marczak, Difin, Warszawa 2009, s. 54–66.  
6  Szerzej zob.: Federalizm fiskalny..., op. cit., s. 54–66.  
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przez przekazującego środki, pod rygorem zwrotu niewłaściwie wykorzysta-

nych sum.  

2. Cele wykorzystania subwencji i dotacji 

Najczęstszym powodem wykorzystywania subwencji (a także, do pewnego 

stopnia – dotacji) podawanym w literaturze wydaje się motyw wyrównawczy
7
. 

W najprostszym ujęciu jest to sposób na zmniejszanie względnych różnic w do-

chodach poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego poprzez odpo-

wiednie transfery środków pieniężnych. Zdaniem niektórych autorów wyrów-

nawcza funkcja subwencji ułatwia konkurencję między poszczególnymi jed-

nostkami samorządowymi i czyni ją bardziej wyrównaną
8
. Wielu z nich kryty-

kuje jednak samą ideę wyrównywania dochodów
9
 oraz stwierdza, że system fi-

nansów publicznych może funkcjonować bez subwencji o charakterze wyrów-

nawczym
10

.  

Kolejny cel wykorzystania subwencji i dotacji dotyczy likwidacji niedobo-

rów w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Wynika to z faktu, że 

samorządy lokalne mają często bardzo ograniczone możliwości tworzenia tytu-

łów własnych źródeł dochodów. Ich zdolność do generowania dochodów jest 

znacznie niższa niż zdolność rządu centralnego w tym względzie. Jednocześnie 

duża ilość zadań własnych i zleconych samorządom wymaga odpowiedniego 

finansowania. Dlatego właśnie rząd centralny decyduje się na przekazanie do 

JST funduszy w postaci dotacji i subwencji. 

Warto zauważyć, że odpowiednio manipulując kwotami transferów prze-

kazywanych do JST, można osiągać nie tylko cele gospodarcze, ale również po-

lityczne. Dzięki nim politycy mogą realizować różnorodne projekty, doprowa-

dzając do wzmocnienia lub osłabienia związków między władzą centralną a lo-

kalną lub regionalną i budując w ten sposób odpowiednie nastroje w społeczeń-

stwie
11

. 

                                                             
7  Por.: W. E. Oates, An Essay on…, op. cit., s. 1127. 
8  Zob. np.: R. Broadway, F.R. Flatters, Efficiency and Equalization Payments in a Federal 

System of Government: A Synthesis and Extension of Recent Results, „Canadian Journal of Eco-
nomics‖ 1982, No. 15/4, s. 613–633. 

9  Por.: H.S. Rosen, Public Finance…, op. cit., s. 501.  
10  Szerzej zob. np.: D. Ucher, The Uneasy Case for Equalization Payments, The Fraser Insti-

tute, Vancouver 1995. 
11  Szerzej zob.: W.E. Oates, An Essay on…, op. cit., s. 1128. 



284 Tomasz Uryszek 

 

3. Samodzielność wydatkowa JST  

Problematyka samodzielności, w tym samodzielności finansowej JST, jest 

dobrze rozpoznana w literaturze przedmiotu
12

. Jest to jednocześnie zagadnienie 

bardzo złożone. Samodzielność finansową można rozpatrywać w kontekście 

samodzielności dochodowej, wydatkowej lub mieszanej
13

. „Pod pojęciem sa-

modzielności wydatkowej rozumieć można swobodę wydatkowania środków 

znajdujących się w gestii samorządu‖
14

. Zakres samodzielności wydatkowej 

wynika więc z wysokości oraz struktury dochodów budżetów JST – podstawą 

samodzielności wydatkowej JST jest bowiem możliwość dysponowania takimi 

rodzajami dochodów, „którymi samorząd może swobodnie dysponować zgod-

nie z obowiązującymi przepisami prawa‖
15

. Nie można więc oddzielić całkowi-

cie pojęcia samodzielności wydatkowej od samodzielności dochodowej. Na ob-

niżenie samodzielności wydatkowej znaczący wpływ ma duży udział dotacji 

w strukturze dochodów JST
16

.  

4. Transfery jako źródło dochodów JST w Polsce 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samo-

rządu terytorialnego
17

, źródłami dochodów własnych JST są: dochody własne, 

dotacje oraz subwencja ogólna. Struktura dochodów JST wszystkich szczebli 

w latach 2004–2010 zaprezentowana jest w tabeli 1.  

                                                             
12  Szerzej zob.: M. Kosek-Wojnar, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sfe-

rze wydatków, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2006, nr 4, s. 75–88.  
13  K. Piotrowska-Marczak, Samodzielność finansowa samorządów lokalnych a własność ko-

munalna, w: Własność komunalna, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 1991, s. 64.  

14  M. Kosek-Wojnar, Samodzielność jednostek samorządu…, op. cit., s. 80.  
15  Ibidem, s. 81. 
16  Ibidem, s. 80–81.  
17  Dz.U. nr 203, poz. 1966, z późn. zm.  
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Tabela 1 

Wartość i struktura dochodów JST w Polsce w latach 2004–2010 

Rok 
Jednostka 

miary 

Źródła dochodów 

Dochody własne Dotacje ogółem Subwencja ogólna 

2004 PLN 47 080 284 651 13 109 506 535 31 314 185 901 

udział* (%) 51,45 14,33 34,22 

2005 PLN 54 889 028 145 15 567 104 902 32 455 748 876 

udział* (%) 53,34 15,13 31,53 

2007 PLN 74 134 448 609 20 491 903 879 36 753 850 517 

udział* (%) 56,43 15,60 27,97 

2009 PLN 75 297 351 735 34 249 722 729 45 295 386 768 

udział* (%) 48,63 22,12 29,25 

2010 PLN 78 587 973 502 37 037 549 438 47 171 061 463 

udział* (%) 48,27 22,75 28,98 

* Udział w sumie dochodów ogółem. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

Dotacje i subwencje przekazywane do JST stanowią w Polsce bardzo zna-

czące obciążenie dla budżetu państwa
18

. Jednocześnie są ważnym źródłem do-

chodów JST. Ich udział w łącznej kwocie dochodów JST wahał się na poziomie 

około 50%. Jednocześnie można stwierdzić, że samorządy mogły w miarę swo-

bodnie dysponować wydatkowaniem około 80% swoich dochodów
19

. Na tej 

podstawie należałoby uznać, że stopień samodzielności wydatkowej JST w Pol-

sce jest znaczący. Warto jednak odnieść się do tego, że udział dochodów, któ-

rymi JST mogą swobodnie dysponować, w ogólnej kwocie ich dochodów nie-

znacznie, lecz systematycznie maleje. W 2004 roku wynosił on niemal 86% 

(z czego subwencje wynosiły 34,22%), a w 2010 roku już tylko 77,25% (sub-

wencje – odpowiednio 28,98%). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest szybki 

przyrost wartości dotacji otrzymywanych przez JST. Jest to szczególnie wi-

doczne podczas analizy struktury dochodów transferowych JST (rysunek 1).  

                                                             
18  Szerzej zob.: T. Uryszek, Alokacja dochodów budżetu państwa w Polsce, w: Dylematy i wy-

zwania finansów publicznych, red. T. Juja, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu nr 141, Poznań 2010, s. 154–155.  
19  Chodzi tu o dochody własne oraz subwencje.  
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Rys. 1.  Struktura dochodów transferowych JST w Polsce w latach 2004–2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

Na rysunku 1 widoczna jest wyraźna zmiana struktury dochodów transfe-

rowych JST. Wzrósł znacząco udział dotacji. To z kolei oznacza niekorzystne 

zmiany w punktu widzenia samodzielności wydatkowej JST. Zmiany te wi-

doczne były na poziomie wszystkich szczebli JST. Struktura dochodów transfe-

rowych była jednak w każdym przypadku nieco inna, co wynika ze specyfiki fi-

nansowania poszczególnych szczebli samorządu. Struktury dochodów transfe-

rowych poszczególnych szczebli JST w 2004 i 2010 roku są zaprezentowane na 

rysunku 2.  
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* MNPP – miasta na prawach powiatu.  

Rys. 2. Struktura dochodów transferowych poszczególnych szczebli JST 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

W przypadku JST każdego szczebla nastąpiła zmiana struktury dochodów 

transferowych – zwiększył się udział dotacji kosztem spadku udziału subwencji 

ogólnej. Największym stopniem samodzielności wydatkowej charakteryzowały 

się gminy i powiaty, najmniejszym – województwa. W ramach szczebli JST 

wyszczególniono także miasta na prawach powiatu (MNPP), jako specyficzne 

jednostki samorządowe, realizujące dochody i wydatki zarówno w charakterze 

gmin, jak i powiatów. Przyczyn zmiany struktury transferów przekazywanych 

JST należy poszukiwać w ich wewnętrznym podziale. Wartości subwencji 

ogólnej przekazywanej samorządom oraz jej najważniejsze składniki w roku 

2004 i 2010 przedstawiono na rysunku 3.  
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Rys. 3.  Wartość i struktura dochodów JST z tytułu otrzymanej subwencji (lata 2004 

i 2010) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

Wzrost wartości subwencji przyznawanej JST spowodowany był zwięk-

szeniem jej części oświatowej (o 39,58%) oraz nieprzypisanych transferów wy-

równawczych (ponaddwukrotnym). Oznacza to, że po pierwsze, państwo prze-

kazuje kwoty subwencji znacząco przekraczające wartość środków związanych 

z wyrównywaniem dochodów JST (co jest jednym z najważniejszych celów do-

chodów transferowych). Środki przekazane do JST w oparciu o kryterium ich 

potrzeb oświatowych stanowią trzon subwencji. Po drugie, zwiększyła się także 

pomoc państwa w zakresie niwelowania różnic związanych z potencjałem do-

chodowym JST. Może to oznaczać próby przeciwdziałania narastającym różni-

com w dochodach JST w ujęciu przestrzennym (geograficznym). Warto jednak 

zauważyć, że mimo przyrostu wartości subwencji przekazanych do JST ich 

udział w sumie dochodów transferowych zmalał. Było to spowodowane, jak już 

wcześniej wspomniano, szybkim tempem przyrostu kwot dotacji stanowiących 

dochody budżetów samorządów. Bardzo znaczącą część dotacji (odpowiednio: 

58,97% w 2004 roku i 42,63% w 2010) stanowiły dotacje na zadania zlecone 

z zakresu administracji rządowej. Przedstawienie przyczyny szybkiego przyro-

stu wartości dochodów JST z tytułu otrzymywanych dotacji wymaga jednak 

prezentacji danych w nieco innym ujęciu. Konieczne jest wyodrębnienie zadań 

o charakterze bieżącym (operacyjnym) oraz inwestycyjnym. Największe zmia-

ny w kwotach dotacji otrzymywanych przez JST zaszły w części dotyczącej 

szeroko rozumianych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wartość i strukturę do-
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chodów JST z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie zadań bieżących 

i inwestycyjnych w latach 2004 i 2010 zaprezentowano na rysunku 4.  

0

5

10

15

20

25

30

2004 2010

m
ld

 P
L

N inwestycyjne

bieżące

 

Rys. 4. Wartość i struktura dochodów JST z tytułu dotacji otrzymanych na finansowa-

nie zadań bieżących i inwestycyjnych (lata 2004 i 2010) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

Analiza danych zawartych na rysunku 4 pozwala stwierdzić, że w bada-

nym okresie nastąpił bardzo znaczący wzrost wartości dotacji przekazywanych 

na zadania inwestycyjne. Ich udział w łącznej kwocie dotacji stanowił w 2004 

roku zaledwie 18,40%. W 2010 roku wzrósł do 47,74%. Jednocześnie wartość 

środków przekazanych samorządom w ramach dotacji inwestycyjnych wzrosła 

ponad pięciokrotnie. W tym samym czasie wartość dotacji przekazywanych na 

zadania bieżące wzrosła zaledwie o nieco ponad jedną czwartą. Tak gwałtowny 

przyrost transferów uwarunkowanych, przekazywanych na konkretne zadania 

inwestycyjne, jest związany z finansowaniem projektów realizowanych z udzia-

łem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Na tej podstawie można 

stwierdzić, że pewien spadek poziomu samodzielności wydatkowej JST spowo-

dowany był w znaczącej mierze inwestycjami realizowanymi przez samorządy. 

Trudno więc ten fakt oceniać negatywnie. W tym bowiem przypadku mniejsza 

samodzielność oznaczała wzrost wartości i ilości realizowanych inwestycji.  
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5. Dochody transferowe JST w Polsce na tle krajów OECD 

W celu pogłębionej analizy stopnia samodzielności wydatkowej JST do-

konano porównań sytuacji Polski z krajami członkowskimi OECD. Wykorzy-

stano do tego dane publikowane na stronie internetowej OECD
20

 oraz istniejące 

już badania w tym zakresie
21

. Polska należy do krajów wykorzystujących trans-

fery jako źródła dochodów JST w przeciętnym stopniu. Szczegóły zaprezento-

wane są na rysunku 5.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chile
Estonia

Izrael
Słowenia
Holandia

Grecja 
Irlandia

Wlk. Bryt.
Węgry 

Korea
Luksemburg

Meksyk
Portugalia

Włochy 
Polska
Austria

USA
Norwegia

Czechy 
Dania 

Słowacja 
Hiszpania 

Francja 
Finlandia 

Szwajcaria 
Kanada

Belgia
Niemcy 
Japonia 
Szwecja 

Australia
Nw. Zel.

Turcja 
Islandia 

brak danych 

 

Rys. 5. Udział transferów w dochodach JST krajów członkowskich OECD (2005 r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD; H. Blöchliger, O. Petzold, 

Taxes or Grants…, op. cit., s. 1–39.  

                                                             
20  www.oecd.org.  
21  H. Blöchliger, O. Petzold, Taxes or Grants: What Revenue Source for Sub-Central Gov-

ernments?, „OECD Economics Department Working Papers‖ 2009, nr 706, s. 1–39; D. Bergvall, 

C. Charbit, D. Kraan, O. Merk, Intergovernmental Transfers and Decentralised Public Spending, 
„OECD Journal on Budgeting‖ 2006, Vol. 5, No. 4, s. 111–158.  
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Analiza danych zawartych na rysunku 5 wskazuje na znaczące różnice 

w wykorzystywaniu transferów jako źródła dochodów JST w krajach OECD. 

Jest to w dużej mierze zależne od ustroju państwa oraz od polityki prowadzonej 

wobec jednostek samorządu terytorialnego. W najmniejszym stopniu transfery 

były wykorzystywane w Islandii, Turcji, Nowej Zelandii i Australii. W tych 

krajach wykorzystywano głównie podatki o charakterze lokalnym (lub regio-

nalnym). Z kolei w takich krajach, jak Holandia, Grecja czy Irlandia, udział po-

datków nakładanych przez samorządy był niewielki. Ponad 80% dochodów JST 

stanowiły tam transfery. Konieczne wydaje się zbadanie, które z tych transfe-

rów (dotacje czy subwencje) były wykorzystywane częściej. Dane dla Polski na 

tle wybranych krajów OECD oraz średniej dla państw członkowskich tej orga-

nizacji zaprezentowano na rysunku 6.  
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Rys. 6. Struktura dochodów transferowych JST w Polsce na tle wybranych krajów 

OECD (2005 r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD; H. Blöchliger, O. Petzold, 

Taxes or Grants …, op. cit. 

Na rysunku 6 przedstawione są dane dla Polski na tle czerech krajów: dwa 

z nich (Holandia i Grecja) wykorzystują transfery w bardzo dużym stopniu, dwa 

kolejne (Finlandia i Turcja) w stopniu umiarkowanym lub niewielkim (rysu-

nek 5). Na podstawie obserwacji statystycznych oraz analiz prowadzonych w 

tym zakresie można zauważyć, że kraje zasilające budżety samorządów transfe-
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rami korzystają w dużej mierze z dotacji. Takie działania ograniczają samo-

dzielność wydatkową samorządów, lecz umożliwiają skuteczne prowadzenie 

polityki przez rząd centralny. Polska na tym tle wypada stosunkowo dobrze, 

prezentując znaczny stopień samodzielności wydatkowej. Udział subwencji 

w transferach przekazywanych do JST w Polsce był wyższy niż przeciętnie 

w państwach członkowskich OECD. W związku z tym – struktura dochodów 

transferowych pozwalała na większy stopień samodzielności w wydatkowaniu 

środków w Polsce niż przeciętnie w OECD. Pod kątem samodzielności wydat-

kowej w naszym kraju – można to ocenić pozytywnie.  

Podsumowanie  

Przeprowadzone analizy wskazują, że wartość oraz struktura dochodów 

transferowych JST w Polsce miała istotny wpływ na samodzielność wydatkową 

samorządów. Szybkie tempo przyrostu dotacji w latach 2004–2010 spowodo-

wało spadek poziomu samodzielności wydatkowej JST. Taką sytuację trudno 

ocienić jednoznacznie negatywnie, ponieważ wzrost udziału transferów uwa-

runkowanych w dochodach budżetów samorządów spowodowany był otrzy-

mywaniem przez nie środków na realizację projektów finansowanych przy 

udziale środków unijnych. W tym przypadku spadek poziomu samodzielności 

wydatkowej powodował bardzo znaczące zwiększenie realizacji wydatków 

o charakterze inwestycyjnym. Analiza struktury części subwencji przekazywa-

nych do JST wskazuje, że dominowały w niej transfery obliczane i przyznawa-

ne samorządom w oparciu o ich potrzeby oświatowe. Wzrosła także wartość 

transferów wyrównawczych, co może świadczyć o próbach przeciwdziałania 

rosnącym dysproporcjom przestrzennym w potencjalne dochodowym JST. 

Przyrost wartości subwencji powodował wzrost środków przeznaczonych do 

swobodnej dyspozycji samorządów, jednak tempo przyrostu wartości docho-

dów budżetów JST z tytułu subwencji ogólnej było w latach 2004–2010 niższe 

niż z tytułu dotacji. Polska na tle krajów OECD charakteryzuje się przeciętnym 

stopniem wykorzystania dochodów transferowych jako źródła zasilania JST. 

Jednocześnie struktura tych dochodów jest korzystniejsza z punktu widzenia 

samodzielności wydatkowej niż przeciętnie w OECD. Taką sytuację można 

ocenić pozytywnie.  
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TRANSFER REVENUE OF LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENTS 

AND THEIR EXPENDITURE AUTONOMY 

Summary 

This article aims to assess the autonomy of local and regional government units‘ 

(LRGUs) expenditures in Poland and the volume and structure of intergovernmental 

grants that they receive in the light of the findings for OECD countries. It presents the 

theoretical issues related to intergovernmental transfers, the autonomy of LRGUs‘ 

expenditure, and then it analyzes the changes in the value and structure of intergovern-

mental grants and their impact on the autonomy of LRGUs‘ expenditure. The article is 

based on the Polish and foreign literature and uses the data derived from the Polish 

Ministry of Finance and the OECD. Both quantitative and qualitative methods were 

used in the article. The study period covers the years 2004–2010. 

The analyzes show that the value and structure of intergovernmental grants in 

Poland affected the autonomy LGRUs‘ expenditures. The significant growth rate of the 

conditional grants in the years 2004–2010 resulted in the decrease of spending 

autonomy of LRGUs. It was because the increasing volume of grants received by 

LRGUs was intended to finance the specific investments. Poland, against the 

background of OECD countries, is characterized by an average use of the 

intergovernmental transfers. The structure of these transfers is more advantageous in 

terms of spending autonomy than the average in the OECD.  

Translated by Tomasz Uryszek



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 682 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 76 2011 

 

WOJCIECH ZBARASZEWSKI 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

SYTUACJA BUDŻETOWA W SEKTORZE GMIN 

W LATACH 2008–2009 

Wprowadzenie 

Proces budowania społeczeństwa obywatelskiego polega na przekazywa-

niu samorządom zadań, które dawniej leżały w kompetencjach państwa szcze-

bla centralnego. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 

odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu państwa. Gminie zostały powierzone 

zadania związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych, 

na przykład odpowiada za dbanie o bezpieczeństwo ludności, o jej dostęp do 

opieki zdrowotnej i edukacji. Wraz z przekazywanymi samorządom zadaniami 

powinny być zapewniane możliwości ich stosownego finansowania. Pochodzą-

ce ze źródeł scentralizowanych dotacje i subwencje, często niewystarczające, 

muszą być uzupełniane środkami samorządów lokalnych.  

W 2009 r. jedną z najważniejszych zmian legislacyjnych w Polsce była 

nowa ustawa o finansach publicznych
1
, której przepisy w większości weszły 

w życie z 1 stycznia 2010 r. Wprowadzone mocą tej ustawy rozwiązania znala-

zły odzwierciedlenie w gospodarce budżetowej jednostek samorządu terytorial-

nego w kolejnych latach. Przywołana ustawa wprowadziła nowe formy organi-

zacyjno-prawne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych, insty-

tucję absolutorium dla organu wykonawczego i procedury uchwalania budżetu
2
. 

                                                             
1  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240. 
2  Szerzej w: Finanse publiczne praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych 

i aktów wykonawczych, red. W. Lachiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010. 
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Celem artykułu jest analiza budżetów samorządów lokalnych w Polsce 

w latach 2008–2009.  

Podstawowym źródłem danych wykorzystanych w artykule jest opracowa-

nie Głównego Urzędu Statystycznego „Budżety jednostek samorządu teryto-

rialnego w latach 2003–2009‖, które zostało opublikowane w październiku 

2010 r.
3
 Dane z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego zosta-

ły opracowane zgodnie ustawą z 2005 r. o finansach publicznych
4
. W latach 

2008 oraz 2009 podstawą gospodarki finansowej jednostek samorządu teryto-

rialnego poza ustawą o finansach publicznych była ustawa o dochodach jedno-

stek samorządu terytorialnego
5
. Ustawa o dochodach jednostek samorządu tery-

torialnego określała: źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, zasady ustalania i przekazywa-

nia subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa. W celu możli-

wie wszechstronnego i obiektywnego przedstawienia wieloaspektowej proble-

matyki samorządów terytorialnych wykorzystano właściwą tematycznie litera-

turę przedmiotu, akty prawne i dane administracyjne.  

1. Ludność gmin polskich  

Na koniec 2009 r. w strukturze administracyjnej Polski
6
 istniało 2478 

gmin, z tego 1581 gmin wiejskich, 591 miejsko-wiejskich, 306 miejskich, oraz 

379 powiatów, w tym 65 miast na prawach powiatu
7
. Na wielkość dochodów 

własnych jednostek samorządów terytorialnych szczególny wpływ ma liczba 

ludności. Dane dotyczące ludności w Polsce według województw i typu gminy 

przedstawiono w tabeli 1.  

                                                             
3  Budżety jednostek samorządu terytorialnego, GUS, Warszawa 2010. 
4  Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104. 
5  Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 

2008, nr 88, poz. 539, ze zm. 
6  Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału teryto-

rialnego państwa, Dz.U. nr 96, poz. 603. 
7  Budżety jednostek…, op. cit., s. 6. 
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Tabela 1 

Ludność w Polsce według województw i typu gmin w 2009 r.  

Województwo 
Gminy  

ogółem 

Gminy  

miejskie 

Gminy miejsko- 

-wiejskie 

Gminy  

wiejskie 

Dolnośląskie  2 876 641  1 630 875  718 363  527 403 

Kujawsko-pomorskie  2 068 809  1 012 751  475 905  580 153 

Lubelskie  2 159 800  882 430  235 458  1 041 912 

Lubuskie  1 009 621  388 291  407 408  213 922 

Łódzkie  2 545 493  1 437 000  373 320  735 173 

Małopolskie  3 292 805  1 166 938  960 257  1 165 610 

Mazowieckie  5 213 855  2 920 822  822 588  1 470 445 

Opolskie  1 031 922  228 416  553 943  249 563 

Podkarpackie  2 100 389  696 337  478 617  925 435 

Podlaskie  1 190 828  595 141  225 778  369 909 

Pomorskie  2 224 942  1 337 228  278 880  608 834 

Śląskie  4 642 942  3 439 143  365 153  838 646 

Świętokrzyskie  1 271 213  402 279  381 059  487 875 

Warmińsko-

Mazurskie  

1 427 671  634 936  389 445  403 290 

Wielkopolskie  3 403 174  1 230 650  1 317 637  854 887 

Zachodniopomorskie  1 693 284  800 642  598 830  293 812 

Polska  38 153 389  18 803 879  8 582 641  10 766 869 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Budżety jednostek…, op. cit., s. 7. 

W Polsce w 2009 r. prawie połowa (ponad 18 803 tys., czyli 49,3%) 

mieszkańców żyła w gminach miejskich. Podobnie jak w latach ubiegłych naj-

większą koncentrację ludności można było zaobserwować w dużych miastach 

zwłaszcza województwa śląskiego i mazowieckiego. W gminach wiejskich żyła 

ponad jedna czwarta (28,2%) mieszkańców Polski. Najmniej mieszkańców od-

notowano w gminach miejsko-wiejskich (22,5%). Sytuacja demograficzna gmin 

w układzie województw była zróżnicowana, nie tylko ze względu na różnice 

powierzchni poszczególnych województw, ale też gęstość zaludnienia. Najniż-

szy wskaźnik przeciętnego zaludnienia wystąpił w województwach: podlaskim i 

warmińsko-mazurskim, gdzie średnia liczba mieszkańców na jedną gminę była 

prawie trzykrotnie mniejsza niż w województwie śląskim, charakteryzującym 

się największą gęstością zaludnienia. Podobnie jak w poprzednich latach, prze-

ciętna liczba mieszkańców gmin miejskich prawie czterokrotnie przewyższała 

średnią krajową. Zjawisko to jest ściśle związane z wysoką koncentracją ludno-
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ści w dużych miastach, gdzie w ostatnich latach przeciętna liczba mieszkańców 

prawie trzynastokrotnie przekraczała wskaźnik ogólnopolski
8
. 

Przy finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego na ogół uwzględnia 

się pewne zasady. Jednak wykazują one pewne zróżnicowanie ze względu na 

szczebel samorządu
9
. Do elementarnych zasad finansowania samorządów tery-

torialnych należy zaliczyć zasady: solidarności (obliguje podmioty silniejsze 

ekonomicznie do wsparcia słabszych), przewidywalność i stabilność źródeł do-

chodów (adekwatności dochodów do postawionych zadań, przyznanie samorzą-

dom władztwa podatkowego w zakresie przewidzianym ustawami), różnorod-

ności i elastyczności źródeł dochodów. Zasada proporcjonalnego rozwoju zo-

bowiązuje do mobilizacji środków finansowych zarówno publicznych jak 

i prywatnych w celu pobudzania rozwoju regionów zacofanych, aranżowania 

programów rozwoju kapitału ludzkiego, wyrównywania szans edukacyjnych, 

przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu oraz do walki z patologia-

mi społecznymi
10

.  

2. Dochody gmin  

Na dochody gmin oprócz liczby ludności szczególny wpływ ma zamoż-

ność gospodarstw domowych oraz dochody wypracowane w przedsiębior-

stwach. W ostatnich latach wraz z przekazywaniem coraz liczniejszych zadań 

jednostkom samorządowym podniesione zostały ich udziały w podatku docho-

dowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób praw-

nych (CIT). Wielkość udziału we wpływach z PIT i CIT jednostek samorządu 

terytorialnego w Polsce w latach 2008 i 2009 przedstawiono w tabeli 2. 

                                                             
8  Budżety jednostek…, op. cit., s. 7. 
9  Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2008, s. 511 i nast. 
10  L. Patrzałek, Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, 

PWE, Warszawa 2005, s. 36.  
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Tabela 2 

Udziału we wpływach z PIT i CIT jednostek samorządu terytorialnego  

w latach 2008 i 2009 (%) 

Wyszczególnienie 
2008 2009 

PIT CIT PIT CIT 

Gminy 36,49 6,71 36,72 6,71 

Powiaty 10,25 1,40 10,25 1,40 

Województwa 1,60 14,00 1,60 14,00 

Razem 48,34 22,11 48,5 22,11 

Źródło: opracowanie własne. 

Wskaźnik udziału gmin we wpływach z PIT w 2009 r. wynosił 36,72% 

i był o 0,23 punktu procentowego wyższy niż w 2008 r. Wskaźnik udziału we 

wpływach z CIT w 2009 r. w porównaniu ze wskaźnikiem obowiązującym 

w roku 2008 dla gmin nie zmienił się i wynosił 6,71%. 

W badanym okresie na dochody budżetów gmin składały się
11

: 

a) dochody własne, wśród których za najważniejsze należy uznać wpły-

wy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na ob-

szarze gminy, obejmujące wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy, wpływy z podat-

ku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty po-

datkowej, podatki lokalne (w tym: od nieruchomości, rolny, leśny, od 

środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywil-

noprawnych), wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, ad-

ministracyjnej, wpływy z opłaty z eksploatacyjnej, wpływy z innych 

opłat stanowiących dochody gminy (uiszczanych na podstawie odręb-

nych przepisów), dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 

gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw 

pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, dochody z majątku 

gminy, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, dochody z kar pie-

niężnych i grzywien określone w odrębnych przepisach, 5% dochodów 

uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej;  

                                                             
11  Szerzej w: A. Hanusz, P. Czerski, A. Niezgoda, Dochody budżetu jednostek samorządu te-

rytorialnego, Wolters Kluwer 2009.  
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b) dotacje celowe na zadania własne, z zakresu administracji rządowej 

(realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rzą-

dowej), realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorzą-

du terytorialnego, finansowane z funduszy celowych; 

c) dotacje rozwojowe; 

d) subwencja ogólna, złożona z części: oświatowej (w tym na utrzymanie 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dokształcanie i odpra-

wy nauczycieli), wyrównawczej (finansującej świadczenia z pomocy 

społecznej oraz zmniejszającej dysproporcje poziomu dochodów 

gmin), równoważącej (przyznawanej gminom w związku z przekaza-

niem dodatkowych zadań z zakresu pomocy społecznej), rekompensu-

jącej dochody utracone przez te gminy w związku z: częściową likwi-

dacją podatku od środków transportowych, ustawowymi ulgami 

i zwolnieniami w niektórych podatkach, obniżeniem opłaty eksploata-

cyjnej; 

e) rezerwa na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczona została na 

uzupełnienie dochodów gmin, w szczególności na zadania związane 

z pomocą społeczną oraz na wyrównanie różnic w dochodach gmin po 

zmianie systemu finansowania zadań. 

W 2009 r. zagregowane dochody budżetów gmin zostały zrealizowane 

w wysokości 64 882,1 mln zł, co stanowiło 97,3% planowanej kwoty. Budżety 

gmin w 2009 r. zamknęły się deficytem w kwocie 5 120,5 mln zł w porównaniu 

z 574,9 mln zł w 2008 r., czyli prawie dziewięć razy wyższym niż w 2008 r. 

W gminach wiejskich deficyt wyniósł 1 719,0 mln zł, a w pozostałych gminach 

– 3 401,4 mln zł12. 

Tabela 3 

Wykonanie budżetów gmin w Polsce w latach 2008–2009 

Wyszczególnienie 
Gminy 

ogółem wiejskie pozostałe 

2008 

Liczba gminy ogółem 2413 1586 827 

Gminy z nadwyżką budżetową 1316 899 417 

Gminy z deficytem budżetowym 1097 687 410 

                                                             
12  Budżety jednostek…, op. cit., s. 50. 
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Wyszczególnienie 
Gminy 

ogółem wiejskie pozostałe 

Udział gmin deficytowych w ogólnej liczbie gmin dla 
danej kategorii gmin (%) 

45,5 43,3 49,6 

2009 

Liczba gminy ogółem 2413 1581 832 

Gminy z nadwyżką budżetową 608 485 123 

Gminy z deficytem budżetowym 1805 1096 709 

Udział gmin deficytowych w ogólnej liczbie gmin dla 
danej kategorii gmin (%) 

74,8 69,3 85,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania z wykonania budżetu państwa 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009, Rada Ministrów, Warszawa 2010, 

s. 59; Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 

grudnia 2008, Rada Ministrów, Warszawa 2009, s. 56. 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 3, nadwyżkę budżetową w 2008 r. 

wypracowało 1316 gmin, tj. 54,5% ogólnej ich liczby. Deficyt wystąpił w 1097 

gminach (tj. 45,5% ogólnej ich liczby). W 2009 r. liczba gmin, w których odno-

towano nadwyżkę budżetową, zmniejszyła się o ponad 400, gdyż nadwyżkę 

wypracowało już tylko 608 gmin, tj. 25,2% ogólnej ich liczby. Ponadto 

w 2009 r. nastąpiło zwiększenie liczby gmin, w których odnotowano deficyt. 

Deficyt wystąpił w 1805 gminach, czyli aż w trzech czwartych wszystkich gmin 

w Polsce. 

Pozostałe 

dochody

3%

Subwencje ogólne 

z budżetu 

państwa

34%

Dochody własne

46%

Dotacje celowe z 

budżetu państwa

17%

 

Rys. 1. Struktura dochodów własnych, dotacji i subwencji w budżetach gmin w 2009 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Budżety jednostek…, op. cit., s. 51. 



302 Wojciech Zbaraszewski 

 

Jak wynika z rysunku 1, podstawowymi źródłami zasilania budżetów gmin 

w 2009 r. były dochody własne z udziałem w wysokości 46% oraz subwencje 

ogólne z budżetu państwa z udziałem 34%. Inne źródła zasilania budżetów (do-

tacje celowe z budżetu państwa oraz pozostałe dochody) podstawowych jedno-

stek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy, stanowiły jedną piątą całości 

wpływów.  

Wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fi-

zycznych zwiększył się z 36,49% w 2008 r. do 36,72% w 2009. Jednak wpływy 

z tego podatku do budżetów gmin zmniejszyły się o 7,1% w stosunku do po-

ziomu z poprzedniego roku. Miało to negatywny wpływ na dochody własne 

gmin, które w znacznym stopniu zależały od podatku PIT, zwłaszcza że 

w 2009 r. z tego podatku pochodziła 33% całości wpływów ze źródeł własnych 

wobec 34,7% w poprzednim roku. Spadek kwoty i udziału dochodów własnych 

w dochodach ogółem budżetów gmin w 2009 r. został wywołany także niższy-

mi (w porównaniu z 2008 r.) wpływami z podatku dochodowego od osób praw-

nych o 6,2% oraz obniżeniem wpływów z podatku od czynności cywilnopraw-

nych o 22,7% i wpływów z opłat skarbowych o 19,4%
13

. 

Tabela 4 

Struktura źródła dochodów gmin w Polsce w latach 2008–2009  

Wyszczególnienie 
Udział w dochodach gmin (%) 

2008 2009 

Podatek dochodowy od osób prawnych 1,1 1,0 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 17,1 15,3 

Podatek od nieruchomości 12,9 13,1 

Podatek rolny 1,9 1,9 

Podatek od środków transportowych 0,8 0,8 

Opłata skarbowa 0,5 0,4 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1,5 1,1 

Dochody z majątku 4,4 3,7 

Środki na dofinansowanie własnych zadań ze źródeł po-
zabudżetowych 

1,8 1,5 

Dotacje celowe z budżetu państwa 17,6 16,7 

Subwencje ogólne z budżetu państwa 32,0 33,9 

Pozostałe 8,4 10,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Budżety jednostek…, op. cit., s. 53. 

                                                             
13  Budżety jednostek…, op. cit. s. 53. 
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Wśród podatków lokalnych najwydajniejszy fiskalnie był podatek od nie-

ruchomości, którego udział w dochodach wyniósł 13,1%. W niewielkim stopniu 

wzrosły wpływy z podatków: leśnego, od środków transportowych i rolnego, 

oraz opłaty targowej. Wzrost dochodów nie był wystarczający do wyrównania 

luki, jaka powstała na skutek obniżenia dynamiki wpływów i niższego niż pla-

nowano wykonania dochodów w innych pozycjach budżetów gmin. 

3. Wydatki gmin  

Wydatki gmin w 2009 r. zostały zrealizowane w wysokości 70 002,6 mln 

zł i były o 8,0% niższe od zaplanowanych, ale o 11,3% wyższe od tychże wy-

datków w 2008 r. Wydatki bieżące gmin w 2009 r. wyniosły 53 824,8 mln zł 

i były prawie o 8% większe niż w 2008 r. Wydatki na zadania bieżące stanowiły 

76,9% ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych przez gminy. W strukturze 

wydatków bieżących nieznacznie zwiększył się udział wydatków na wynagro-

dzenia (z 53,2% w 2008 r. do 53,4% w 2009), przy niewielkim spadku udziału 

pochodnych od wynagrodzeń (z 9,4% do 9,2%). Obciążenie bieżących wydat-

ków budżetów gmin obsługą długu pozostało w 2009 r. na poziomie poprzed-

niego roku (poniżej 1%). Najniższy udział w wydatkach gmin mają wydatki 

z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji. Ich udział w wydatkach ogółem 

i wydatkach bieżących był niewielki (odpowiednio 0,02% i 0,04%). 

Tabela 5 

Wydatki gmin w Polsce w latach 2008–2009  

Wyszczególnienie 
Wydatki budżetowe gmin (mln zł) 

2008 2009 

Wydatki ogółem  62 892,7 70 002, 6 

Wydatki bieżące 50 000,7 53 824,8 

Wydatki na wynagrodzenia,  
w tym: 

19 020,7 20 894,4 

 wynagrodzenia osobowe 17 261,5 18 866,6 

 pochodne od wynagrodzeń 3 365,1 3 607,3 

Dotacje 3 339,0 3 816,2 

Wydatki na obsługę długu 481,4 501,8 

Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji 11,6 16,4 

Pozostałe wydatki 23 782,8 24 988,7 

Wydatki majątkowe,  12 892,0 16 177, 8 
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Wyszczególnienie 
Wydatki budżetowe gmin (mln zł) 

2008 2009 

w tym: 

–   wydatki inwestycyjne 12 552,9 15 776, 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Budżety jednostek…, op. cit., s. 57. 

W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych przez gminy w 2009 r. 

wydatki majątkowe stanowiły 23,1% (ogółem o 2,6 punktu procentowego wię-

cej niż w 2008 r.). W wydatkach majątkowych udział wydatków inwestycyj-

nych pozostał na poziomie poprzedniego roku. 

Podsumowanie  

Polska w 2009 r. utrzymała korzystną dynamikę PKB, wyróżniając się po-

zytywnie na tle innych krajów Unii Europejskiej. Jednak znaczne spowolnienie 

wzrostu gospodarczego obniżyło wpływy z podatków dochodowych. W rezul-

tacie spadku wydajności fiskalnej głównych źródeł zasilania budżetów tereno-

wych nastąpił spadek dochodów własnych we wszystkich grupach jednostek 

samorządu terytorialnego. Znaczna część wydatków budżetowych administracji 

terenowej ma charakter sztywny, co w szczególności dotyczy wydatków na sze-

roko zdefiniowane cele edukacyjne oraz świadczenia z tytułu pomocy społecz-

nej. Do większego niż w 2008 r. deficytu budżetów gminnych przyczyniła się 

wyższa aktywność inwestycyjna. Intensywniej przebiegały prace współfinan-

sowane przez Unię Europejską, co dodatkowo zwiększyło obciążenia budżetów 

samorządów lokalnych, które musiały pozyskać środki finansujące wkład wła-

sny. Zmuszało to samorządy do uzupełniania brakujących zasobów z własnych 

źródeł lub pozyskiwania środków z pożyczek i kredytów oraz emisji papierów 

dłużnych. W konsekwencji w 2009 r. pogorszyły się relacje między zadłuże-

niem a poziomem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, 

wzrosła liczba samorządów z deficytem budżetowym. 
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THE BUDGETARY SITUATION IN MUNICIPALITIES IN 2008–2009 

Summary 

In 2009 the financial management of local government entities, as well as all the 

administrators of the State budget, was done under condition of the global financial cri-

sis and its economic aftermath in the country. Nevertheless, Poland kept the favourable 

growth rate of GDP in 2009, distinguishing itself in comparison to the other countries of 

the European Union. However, a significant slowdown in the economic growth reduced 

income tax takings. In result of the decline in the fiscal efficiency of the main supply 

sources of the local budgets, there was a decrease in own takings in all groups of local 

government entities. A higher investment activity also contributed to increase of the 

deficit in municipal budgets in comparison to 2008. Works co-financed by the European 

Union were intensified, additionally increasig the burden to the budgets of the local 

governments which had to obtain resources to finance their own contribution. It forced 

the local government to supplement their insufficient resources from their own sources 

or through raising funds from loans or issuing bonds. Consequently, the relation be-

tween the debt and the level of own takings of the local government entities worsened in 

2009; the number of local governments with the budget deficit also increased. 

Translated by Wojciech Zbaraszewski
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RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW PUBLICZNYCH 

I PROCES ZARZĄDZANIA NIM 

Wprowadzenie 

Ryzyko jest kategorią ekonomiczną, trwale wkomponowaną w proces po-

dejmowania decyzji oraz działalność operacyjną i inwestycyjną jednostek za-

równo sektora prywatnego, jak i publicznego. Ze względu na rodzaj kompeten-

cji i zadań podmiotów publicznych oraz źródła ich finansowania ryzyko i za-

rządzanie nim na płaszczyźnie funkcjonowania tych podmiotów ma niezwykle 

istotny wymiar. Specyfika funkcjonowania jednostek publicznych determinuje 

potrzebę ograniczania ich ekspozycji na ryzyko, m.in. poprzez właściwe regula-

cje prawne i zarządzaniem nim
1
.  

Celem artykułu jest identyfikacja ryzyka towarzyszącego działalności jed-

nostek sektora publicznego i jego specyfiki, ze szczególnym uwzględnieniem 

ryzyka związanego z inwestycjami infrastrukturalnymi. Opracowanie przedsta-

wia także proces i modele zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finan-

sów publicznych i charakteryzuje jego poszczególne etapy. 

                                                             
1  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 124, m.in. 

art.: 1, 2, 40, 41, 44, 50, 68–71.  
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1. Ryzyko w działalności jednostek sektora publicznego  

W ujęciu teoretycznym ryzyko to „niepewność związana ze zdarzeniem 

lub działaniem, które wpłynie na zdolność organizacji do realizacji celów jej 

działalności. Może mieć charakter negatywnego zagrożenia lub też pozytywnej 

możliwości‖
2
. Definicja ta łączy rozumienie ryzyka czystego (związane z po-

tencjalnym wystąpieniem strat) i ryzyka spekulacyjnego (dotyczy możliwości 

powstania zarówno straty, jak i zysku)
3
. Bardziej kompleksowa definicja ryzyka 

przedstawia je jako: „możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało 

wpływ na realizację założonych celów‖
4
. Zaakcentować należy relacje, jakie 

występują w rozumieniu i interpretowaniu pojęć: „ryzyko‖ i „niepewność‖. 

„Ryzyko odnosi się do zbioru unikalnych konsekwencji danej decyzji, której 

pojawieniu się można przypisać określone prawdopodobieństwa, podczas gdy 

niepewność oznacza, iż takich prawdopodobieństw przypisać nie można‖
5
. Ry-

zyko jest więc kategorią mierzalną, dla której można oszacować prawdopodo-

bieństwo wystąpienia określonego zdarzenia, natomiast w przypadku niepewno-

ści brak jest możliwości zastosowania rachunku probabilistycznego, ponieważ 

prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia nie jest znane lub nie 

można go zmierzyć
6
.  

Szczególny wymiar przypisywany jest ryzyku towarzyszącemu działalno-

ści jednostek sektora publicznego, podmioty te działają bowiem na rzecz dobra 

wspólnego, świadcząc usługi publiczne adresowane do społeczności lokalnych 

i regionalnych, jak także gospodarują publicznym pieniądzem i mieniem, co 

w sposób szczególny wymusza konieczność zachowania przez nie należytej sta-

ranności we wszystkich podejmowanych działaniach i decyzjach. Odmienna 

specyfika ryzyka podmiotów publicznych i prywatnych przedstawiona została 

w tabeli 1. 

                                                             
2  Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania 

ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów, s. 6. 
3  A. Korombel, Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, 

Difin, Warszawa 2007, s. 25. 
4  Zarządzanie ryzykiem w… op. cit., s. 24. 
5  M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 126. 
6  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, 

Warszawa 2007, s. 64. 
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Tabela 1 

Ryzyko w sektorze publicznym i prywatnym 

Wyróżnik Podmiot publiczny Podmiot prywatny 

Dominujący rodzaj ryzyka Ryzyko polityczne, ryzyko praw-
ne 

Ryzyko operacyjne, ryzyko 
gospodarcze, ryzyko rynku 

Formalnoprawne usankcjonowa-
nie działań minimalizujących ry-
zyko i proces zarządzania nim 

Tak Nie 

Główne czynniki ryzykotwórcze Asymetria informacji, „rozmyta‖ 

odpowiedzialność, zarządzający 
pochodzący z wyboru politycz-
nego, brak wynikowego podej-
ścia w kontroli rezultatów lub 
ograniczone podejście 

Asymetria informacji, nie-

stabilność otoczenia, kon-
kurencja, popyt i jego 
zmienność 

Czynniki obniżające możliwość 
efektywnego zarządzania ryzy-

kiem 

Kadencyjność władzy, lobbing, 
przynależność partyjna, ograni-

czona świadomość potrzeby za-
rządzania u zarządzających 

Koszty wdrożenia systemu 
przewyższające aktualne 

możliwości finansowe jed-
nostki, bariery organiza-
cyjne 

Źródło: opracowanie własne. 

Jednostki sektora publicznego w swojej codziennej aktywności narażone 

są na występowanie zróżnicowanego rodzaju ryzyka, którego podstawową kla-

syfikację przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Klasyfikacja ryzyka w działalności jednostek sektora publicznego 

Kryterium klasyfikacji/ Rodzaj ryzyka/ opis 

Specyfika jednostek sektora publicznego (JSP) 

 ryzyko polityczne (jest związane z wpływem polityki na mechanizm działania jednostek pu-

blicznych; zagraża ciągłości działania (kadencyjność władzy), podejmowaniu decyzji nieefek-
tywnych pod naciskiem lobby i działań korupcjogennych; ryzyko polityczne kreuje konflikty 
w strukturach władzy reprezentowanych przez odmienne opcje polityczne; 

 ryzyko prawne (zakłóca stabilność legislacyjną oraz zagraża ciągłości i pewności działania 

jednostek sektora publicznego, które na skutek zmian prawnych zobligowane są do reorgani-
zacji swoich struktur i metod działania); 

 ryzyko demograficzne (w warunkach ujemnego przyrostu naturalnego oddziałuje na system 
finansów publicznych, przede wszystkim na sektor ubezpieczeń społecznych oraz 

w przypadku depopulacji ma wpływ na „zasobność‖ budżetów podmiotów publicznych); 

 ryzyko zasobów ludzkich (jakość kadr w sektorze publicznym ma wpływ na jakość jego usług 
oraz efektywność działania, błędy, zaniechania urzędników kreują dodatkowe koszty działa-
nia); 
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Kryterium klasyfikacji/ Rodzaj ryzyka/ opis 

 ryzyko społeczne (wynika z postaw społecznych wobec działalności władzy publicznej, brak 
akceptacji społecznej dla działań sektora publicznego oddziałuje na efektywność jego działa-
nia); 

 ryzyko wystąpienia negatywnych efektów zewnętrznych (dotyczy możliwości wystąpienia 
zdarzeń obniżających jakość funkcjonowania wspólnoty lokalnej); 

 ryzyko związane z pokusą nadużycia (oddziałuje na postawy i mechanizm podejmowania de-

cyzji, obniżając racjonalność działania, sprzyjając marnotrawstwu i nieefektywnym działa-
niom); 

 ryzyko rynku (związane z istnieniem czynników mających wpływ na cenę usługi) 

Umiejscowienie ryzyka 

 ryzyko systematyczne/ zewnętrzne (czynniki kreujące ryzyko umiejscowione są w otoczeniu 

zewnętrznym); 

 ryzyko specyficzne/ wewnętrzne (czynniki kreujące ryzyko umiejscowione są w otoczeniu 
wewnętrznym) 

Powtarzalność 

 ryzyko ciągłe (występuje cały czas, niezależnie od decyzji podejmowanych przez jednostki 

sektora publicznego, ma charakter ogólny i przejawia się w możliwości poniesienia strat z ty-
tułu uczestnictwa w rynku, klasycznym przykładem jest ryzyko operacyjne); 

 ryzyko incydentalne (jego wystąpienie jest ściśle związane z określoną decyzją podjętą przez 
jednostkę publiczną, po wystąpieniu określonego zdarzenia ryzyko to nie występuje) 

Źródło/ pochodzenie ryzyka 

 ryzyko projektu inwestycyjnego (związane z technicznymi warunkami realizacji inwestycji); 

 ryzyko finansowe (ryzyko źródeł finansowania, wynika z udziału długu w strukturze finan-

sowania, szczególnym rodzajem ryzyka finansowego jest ryzyko stopy procentowej, ryzyko 
walutowe, ryzyko prawnych zabezpieczeń spłaty); 

 ryzyko popytu (ściśle związane z lokalnym rynkiem, polegające na przeszacowaniu popytu na 

usługi publiczne na etapie planowania inwestycji); 

 ryzyko inwestycyjne sektora (związane z postrzeganiem lokalnego rynku przez inwestorów 

zewnętrznych i wewnętrznych, turystów, mieszkańców) 

Rodzaj działalności/ horyzont czasowy 

 ryzyko strategiczne (dotyczące aktywności prorozwojowej jednostki o charakterze długoter-

minowym); 

 ryzyko operacyjne (odnoszące się do działalności bieżącej w perspektywie krótkoterminowej) 

Lokalizacja 

 ryzyko regionu (kształtowane przez potencjał endogeniczny, przewagę komparatywną regio-
nu); 

 ryzyko kraju (związane z postrzeganiem i atrakcyjnością inwestycyjną danego kraju) 

Stopień przewidywalności 

 ryzyko ukryte (które nie zostało zidentyfikowane we wczesnym etapie prac i analiz, wobec 

czego nie zostało uwzględnione na etapie planistycznym, wynikające najczęściej z oddziały-
wania czynników niezależnych, zewnętrznych); 

 ryzyko jawne (zidentyfikowane na etapie analitycznym, typowe dla określonych przedsię-

wzięć i działań, możliwe do wczesnego zdiagnozowania) 
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Możliwość przeciwdziałania/ transfer ryzyka 

 ryzyko niezabezpieczone (kategoria ryzyka, którego skutków oddziaływania nie da się zmi-
nimalizować z uwagi na charakter i zakres oddziaływania, nie można dokonać także jego 
transferu ani alokacji na inne podmioty); 

 ryzyko zabezpieczone (typ ryzyka, którego negatywne oddziaływanie można ograniczyć, wy-
korzystując dostępne instrumenty, można także dokonać transferu [polisa ubezpieczeniowa] 
i alokacji tego ryzyka) 

Źródło: opracowanie własne. 

Szczególnym rodzajem ryzyka, które towarzyszy działalności podmiotów 

publicznych, jest ryzyko związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych. 

Ma ono charakter ryzyka specyficznego i strategicznego o wysokim stopniu 

zróżnicowania. Inwestycje infrastrukturalne ze względu na swoją specyfikę łą-

czą w sobie cechy inwestycji komercyjnych (prywatnych) i inwestycji publicz-

nych. Infrastruktura jest niezbędnym elementem zapewniającym realizację za-

dań własnych JSP. Proces inwestycyjny, którego przedmiotem oddziaływania 

jest infrastruktura, przebiega wieloetapowo, a jego poszczególne fazy są wspól-

ne dla projektów podejmowanych przez sektor prywatny i sektor publiczny. 

Każdej z kolejnych faz działania prowadzących ostatecznie do realizacji celów 

projektu towarzyszy określony rodzaj ryzyka (tabela 3).  

Tabela 3 

Ryzyko inwestycji infrastrukturalnych 

Faza projektu Rodzaj ryzyka/ opis 

Faza przygoto-
wawcza 

Ryzyko techniczne – określone rozwiązania technologiczne generują zróżni-
cowane koszty, które mogą przynieść straty lub oszczędności; 

Ryzyko kredytowe – związane z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finanso-
wania;  
Ryzyko przetargowe – możliwość utarty poniesionych nakładów w przypadku 
przegranego przetargu 

Faza budowy Ryzyko przekroczenia kosztów – projekt wygenerował wyższe koszty 
(w wyniku błędów na etapie planowania, wystąpienia nieoczekiwanych zda-
rzeń), niż pierwotnie zakładano, co pomniejszyło jego efektywność; 
Ryzyko czasowe – wydłużające się terminy realizacji inwestycji, odbiegające 

od pierwotnego harmonogramu działania, uniemożliwiające osiągnięcie okre-
ślonych rezultatów w danym czasie; 
Ryzyko efektywności inwestycji – prawdopodobieństwo osiągnięcia efektów 
gorszych od pierwotnie planowanych w związku z wystąpieniem kosztów 
wyższych od zakładanych na etapie planowania; 
Ryzyko polityczne (w tym ryzyko zmian legislacyjnych) – prawdopodobień-
stwo zmian w działaniach instytucji publicznej niekorzystnie wpływających 
na realizację inwestycji;  
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Faza projektu Rodzaj ryzyka/ opis 

Ryzyko działania siły wyższej – prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń 
spowodowanych działaniem zdarzeń nadzwyczajnych; 
Ryzyko środowiskowe – konieczność spełnienia dodatkowych wymogów 
w związku z ochroną walorów naturalno-przyrodniczych 

Faza eksploatacji Ryzyko efektywności inwestycji – ryzyko odchyleń wartości w stosunku do 
zakładanego poziomu efektywności; 

Ryzyko nieadekwatności planów finansowych (niedoszacowanie lub przesza-
cowanie kosztów inwestycji) 
Ryzyko wypadków – związane z utrzymaniem i stanem infrastruktury;  
Ryzyko polityczne (w tym ryzyko zmian legislacyjnych) – konieczność dosto-
sowania inwestycji do nowych norm i wymogów wprowadzonych na skutek 
zmian prawnych, nacisków politycznych; 
Ryzyko utrzymania płynności finansowej – zagrożenie płynności finansowej 
spowodowane niższymi przychodami lub wyższymi kosztami projektu inwe-
stycyjnego 

Źródło: A. Korombel, Ryzyko w finansowaniu…, op. cit., s. 36; M. Zioło, Zarządzanie 

ryzykiem w procesie realizacji inwestycji komunalnych – aspekty wybrane, w: 

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności. red. B. Fi-

lipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 26, Wydaw-

nictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010, s. 91. 

Specyfika i charakter podmiotów publicznych sprawiają, że w przypadku 

tych jednostek szczególnie istotną kategorią ryzyka, mającą zarazem wpływ 

na efekty działania sektora publicznego, jest ryzyko polityczne. Ten rodzaj ry-

zyka jest silnie determinowany poprzez kadencyjność władzy, przynależność 

partyjną polityków konstytuujących organy władzy publicznej (decyzyjne i wy-

konawcze) oraz cykl wyborczy. Wskazane czynniki mają decydujący wpływ 

na efekty działań podejmowanych przez jednostki w sektorze publicznym. Ka-

dencyjność jest jedną z przesłanek sprzyjających występowaniu zjawiska poku-

sy nadużycia. Brak adekwatności czasowej pomiędzy kadencją władzy (4 lata) 

a okresem realizacji inwestycji (powyżej 4 lat) powoduje, że bardzo trudno jest 

przypisać bezpośrednie efekty procesu inwestycyjnego określonym decyden-

tom/ władzom. Czas trwania procesu inwestycyjnego obejmuje bowiem więcej 

niż jedną kadencję władzy, która zmienia się, stąd możliwe obniżenie efektyw-

ności działań długoterminowych podejmowanych przez podmioty publiczne.  

Kolejnym aspektem związanym z ryzykiem politycznym jest jego możli-

wy wpływ na zakłócenie ciągłości długoterminowych działań i decyzji, zwłasz-

cza w zakresie przyjętych strategii rozwoju oraz powiązanych z nimi planów 

inwestycyjnych. Zmiana opcji politycznej (tym samym programu politycznego) 
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sprawującej władzę może przyczynić się do zmiany dotychczasowych prioryte-

tów i kierunków działania jednostki.  

Ryzyko polityczne to także ryzyko konfliktów wewnętrznych między or-

ganami władzy reprezentowanymi przez odmienne opcje polityczne, powodują-

ce prawdopodobieństwo obniżenia skuteczności działania jednostki (blokowa-

nie istotnych inicjatyw prorozwojowych) i sprawności procesu decyzyjnego.  

Ryzyko polityczne przejawia się również w takich działaniach, jak lobo-

wanie na rzecz określonych inicjatyw, najczęściej nieznajdujących uzasadnienia 

społeczno-ekonomicznego. Ostatnim, istotnym aspektem jest tzw. polityczny 

cykl wyborczy, skutkujący składaniem przez polityków obietnic przedwybor-

czych, mających bezpośredni wymiar ekonomiczny w postaci kreowania nie-

uzasadnionych wydatków budżetowych.  

2. Proces i modele zarządzania ryzykiem jednostek publicznych 

W celu zminimalizowania negatywnych skutków wywieranych przez po-

szczególne rodzaje ryzyka w praktyce stosuje się szereg działań zespolonych 

w ramach systemu zarządzania nim. W tym miejscu należy zaznaczyć, że art. 

68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
7
 po raz pierwszy 

w akcie prawnym tej rangi traktuje zarządzanie ryzykiem jako jeden z celów 

kontroli zarządczej, która w myśl tego samego artykułu postrzegana jest jako 

„ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań
8
 w spo-

sób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy‖. Pozytywnie należy 

ocenić fakt, że ustawodawca dostrzegł konieczność prawnego usankcjonowania 

procesu zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora publicznego i zarazem 

umocował ministra finansów jako podmiot właściwy do określenia w formie 

komunikatu standardów kontroli zarządczej. Standardy dotyczące zarządzania 

ryzykiem (Standard 2120) stanowią także ważny komponent Międzynarodo-

wych Standardów Profesjonalnej Praktyki i Audytu Wewnętrznego
9
. 

                                                             
7  Dz.U. nr 157, poz. 124. 
8  Dotyczy to zadań jednostek sektora finansów publicznych zobligowanych do respektowa-

nia przepisów ustawy o finansach publicznych. 
9  M. Poniatowicz, Specyfika zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym ze szczególnym 

uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, w: Podmioty sektora finansów publicz-
nych…,  op. cit., s. 134. 
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W literaturze przedmiotu wyodrębnione zostały etapy systematyzujące za-

kres i kolejność działań w procesie zarządzania ryzykiem, do których należą
10

: 

a) identyfikacja ryzyka, zmierzająca do udzielenia odpowiedzi na pytanie 

o przyczyny ryzyka, jego skutki i podmioty dotknięte ich oddziaływa-

niem; 

b) analiza ryzyka, która koncentruje się na ustaleniu prawdopodobieństwa 

i konsekwencji wystąpienia określonego zdarzenia; 

c) sformułowanie wariantów (określenie możliwych alternatyw); 

d) ocena ryzyka; 

e) decyzje i działania w sferze ryzyka (minimalizowanie ryzyka poprzez 

dobór właściwych instrumentów działania, określenie priorytetów, 

ustalenie racjonalnych kombinacji i sekwencji postępowania); 

f) kontrola, monitoring i ocena podjętych działań. 

Nieznaczne różnice w zakresie ujęcia poszczególnych etapów zarządzania 

ryzykiem prezentują Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów pu-

blicznych
11

 (dalej: Standardy), zgodnie z którymi kolejne czynności w ramach 

tego procesu dotyczą: 

1. Określenia misji działania jednostki publicznej. 

Podmiot publiczny określa cel swojego istnienia, uzasadniający jego po-

wołanie oraz w sposób syntetyczny opisuje powierzoną mu misję. 

2. Określenia celów i zadań, monitorowania i oceny ich realizacji. 

Na tym etapie jednostka sporządza plan pracy na okres co najmniej jedne-

go roku, w którym określa cele oraz zadania do wykonania i jednocześnie defi-

niuje sposoby oceny wykonania ich (wskaźniki, mierniki lub kryteria realiza-

cji)12. Jednocześnie jednostka zobowiązana jest do zapewnienia odpowiedniego 

systemu monitoringu celów i zadań. 

3. Identyfikacji ryzyka. 

Zgodnie z zapisami Standardów identyfikacja ryzyka jest procesem cią-

głym, dokonywanym nie rzadziej niż raz w roku, o charakterze ogólnym (doty-

czy identyfikacji ryzyka jednostki jako całości oraz jej składowych, poszcze-

gólnych aktywności, działań procesów, projektów), skierowanym na zdiagno-

zowanie ryzyka o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym.  

4. Analizy ryzyka. 

                                                             
10  M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów…, op. cit., s. 126. 
11  Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Załącznik do komunikatu 

nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., poz. 84.  
12  Ibidem, s. 5. 
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Ryzyko zidentyfikowane w pierwszy etapie podlega dalszej analizie pod 

kątem prawdopodobieństwa wystąpienia, kierunków oddziaływania i potencjal-

nych skutków. Etap ten konkretyzuje parametry ryzyka, wydzielając te jego ro-

dzaje, które są najistotniejsze z punktu widzenia prawdopodobieństwa wystą-

pienia i siły oddziaływania
13

.  

5. Reakcji na ryzyko i działań zaradczych. 

Dla każdego ryzyka zidentyfikowanego jako istotne Standard przewiduje 

konieczność wskazania określonej reakcji. Możliwe opcje w tym zakresie to: to-

lerowanie ryzyka, przeniesienie/ transfer ryzyka, wycofanie się, działanie. Ko-

lejnym etapem na poziomie reakcji jest wskazanie rodzajów działań ukierun-

kowanych na zmniejszenie danego ryzyka do poziomu, który uznany zostanie 

za akceptowalny. 

Analogiczne podejście wobec możliwych reakcji na ryzyko prezentuje lite-

ratura przedmiotu, która wyróżnia cztery rodzaje reakcji na ryzyko
14

: 

a) unikanie ryzyka, 

b) transfer ryzyka, 

c) łagodzenie ryzyka (prewencja), 

d) akceptacja ryzyka. 

Unikanie ryzyka to, o ile to możliwe, eliminowanie przyczyn, czynników 

kreujących dane ryzyko. Ze względu na fakt, że ryzyka nie da się wyelimino-

wać w sposób całkowity, unikanie ryzyka w praktyce oznacza zaniechanie, nie-

podejmowanie działań, których dane ryzyko dotyczy lub którym towarzyszy. 

W tej sytuacji popularnym rozwiązaniem jest również szukanie alternatywy dla 

danego działania obarczonej mniejszym ryzykiem
15

. 

Transfer ryzyka polega na przeniesieniu (odpłatnie lub nieodpłatnie) po-

tencjalnych, negatywnych skutków związanych z prawdopodobieństwem wy-

stąpienia określonego ryzyka na inny podmiot. Skutki te mogą mieć charakter 

zarówno finansowy, jak i niefinansowy. Transfer ryzyka może przyjąć formę
16

: 

a) alokacji ryzyka poprzez kontrakty (transfer ryzyka następuje na pod-

stawie określonej umowy zawartej pomiędzy uczestnikami przedsię-

wzięcia inwestycyjnego); 

                                                             
13  Zarządzanie ryzykiem w…, op. cit., s. 28. 
14  A. Korombel, Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej…, op. cit., s. 111. 
15  Ibidem. 
16  Ibidem, s. 112. 
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b) ubezpieczenia ryzyka, poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia obej-

mującego odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wystą-

pieniem danego rodzaju ryzyka; 

c) przeniesienia ryzyka inwestycji na spółkę celową (w określonych, uza-

sadnionych prawem sytuacjach inwestycje publiczne mogą być reali-

zowane przez spółki komunalne lub w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego – szczególna forma spółki celowej — SPV17); 

d) porozumienia kontraktowego, np. gwarancje, leasing. 

W grupie działań zapobiegawczych znajdują się działania polegające na 

zbieraniu i analizie informacji oraz monitoringu i kontroli inwestycji. 

Ostatnia forma reakcji na ryzyko, jego akceptacja, polega na świadomym 

działaniu jednostki, która podejmując określoną decyzję, liczy się z prawdopo-

dobieństwem wystąpienia ryzyka i powstałej na jego skutek straty i godzi się na 

jego ewentualne wystąpienie oraz związane z tym skutki. Działanie takie ma 

miejsce w sytuacji, gdy danej aktywności nie można zaniechać i jednocześnie 

niemożliwe jest podjęcie działania łagodzącego ryzyko.  

Zgodnie z odmiennym ujęciem możliwych interakcji podejmowanych 

w związku ze zidentyfikowanym rodzajem ryzyka wyróżnia się: tolerowanie, 

przeniesienie, wycofanie i działanie. Kierownik jednostki lub upoważnieni pra-

cownicy podejmują decyzję, które z tych działań należy wdrożyć w konkretnej 

sytuacji
18

. Retencja (ponoszenie, akceptacja) ryzyka może mieć formę: retencji 

aktywnej (planowanej) i pasywnej (nieplanowanej)
19

. 

Ustandaryzowanemu procesowi zarządzania ryzykiem w sektorze finan-

sów publicznych towarzyszą niejednorodne modele zarządzania tą kategorią 

ekonomiczną. W praktyce zachowania jednostek sektora publicznego wobec ry-

zyka i zarządzania nim pozwalają na wyodrębnienie następujących modeli za-

rządzania ryzykiem
20

: 

a) model intuicyjny, 

b) model naśladowczy, 

c) model aktywnego zarządzania ryzykiem. 

                                                             
17  A. Wojewnik-Filipkowska, Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych, CeDeWu, 

Warszawa 2008, s. 39. 
18  Zarządzanie ryzykiem w…, op. cit., s. 21. 
19  A. Korombel, Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej… op. cit., s. 115. 
20  Zbliżone modele zarządzania ryzykiem obowiązują dla działalności biznesowej, por. 

M. Groszek, Modele zarządzania ryzykiem, http://www.rp.pl/artykul/279103.html (20.03.2009). 

http://www.rp.pl/artykul/279103.%0bhtml
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Model intuicyjny dostrzega istnienie ryzyka, jakkolwiek wiedza na temat 

jego charakteru i sposobów zarządzania nim jest wysoce nieuporządkowana, 

przypadkowa. Działania w ramach tego modelu są doraźne, nieprzemyślane, 

podejmowane w momencie zaistnienia zdarzenia lub otrzymania informacji 

o prawdopodobnym wystąpieniu ryzyka lub wręcz po jego wystąpieniu. Model 

ten ma charakter modelu na przetrwanie, nie zapewnia kompleksowego systemu 

zarządzania ryzykiem, tym samym nie może przynosić oczekiwanych rezulta-

tów. 

Model naśladowczy identyfikuje ryzyko jako kategorię, wobec której ko-

nieczne są działania zarządcze, jakkolwiek w przypadku tego modelu jednostka 

nie wypracowuje indywidualnego rozwiązania, lecz posiłkuje się dotychczas 

istniejącymi praktykami stosowanymi w jednostkach podobnych. Model ten nie 

ma charakteru zindywidualizowanego, powiela istniejące rozwiązania, które nie 

zawsze są przystosowane do specyfiki konkretnej jednostki, co może obniżać 

ich skuteczność. 

Ostatni z modeli – model aktywnego zarządzania ryzykiem to pożądana 

forma sterowania ryzykiem w jednostce sektora publicznego. Model ten jest re-

zultatem świadomej potrzeby zarządzania ryzykiem w jednostce, z pełną wiedzą 

na temat jego rodzajów, metod i właściwych sposobów jego minimalizowania. 

Model ten ma charakter zindywidualizowany, oddaje i uwzględnia specyfikę 

działania podmiotu publicznego, tym samym jego skuteczność przewyższa zna-

cząco rezultaty dwóch poprzednich modeli. 

Podsumowanie 

Rola zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych 

systematycznie rośnie przy jednoczesnym rozszerzeniu instrumentarium wyko-

rzystywanego w tym procesie (kontrola zarządcza, audyt
21

). Formalnoprawne 

podstawy zarządzania ryzykiem usankcjonowane poprzez przepisy ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowią pierwszy, istotny 

krok dla procesu standaryzacji tego procesu na gruncie podmiotów publicznych.  

Ryzyko nieodłącznie towarzyszy podmiotom publicznym i może przyczy-

nić się do obniżenia skuteczności ich działania, stąd pilna potrzeba wykształce-

nia na gruncie sektora publicznego narzędzi i mechanizmów ograniczających 

ryzyko. Umiejętność ta okazuje się szczególnie przydatna zwłaszcza w warun-

                                                             
21  Postrzegany w nowym, szerszym niż kontrola finansowa ujęciu. 
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kach kryzysu i spowolnienia gospodarczego (2007 r.), którego skutki do dzisiaj 

odczuwalne są w budżetach jednostek sektora publicznego. 
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RISK IN THE ACTIVITY OF THE PUBLIC SECTOR ENTITIES 

AND RISK MANAGEMENT PROCESS 

Summary 

The aim of the article is to present risk and its categories which occur in Polish 

public sector. The paper presents also issues regarding to risk management and risk 

management process according to Polish legal regulations such as public finance act. 

The models of risk management have also been considered.  
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KRZYSZTOF ŻARNA 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO PRZYKŁAD 

ALTERNATYWNEGO FINANSOWANIA 

INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ 

W WARUNKACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO 

Wprowadzenie 

Partnerstwo publiczno-prywatne, powszechnie znane jako PPP – Public-

Private Partnership, a także jako PFI – Private Finance Initiative, PSP – Priva-

te Sector Participation lub PPI – Private Participation in Infrastructure, przyję-

te w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci jako szeroko stosowane pojęcie tech-

niczne, opisuje szerszą grupę projektów i działań, które mają ze sobą wspólną 

cechę. Tą cechą jest udział w partnerstwie podmiotu sektora prywatnego i pu-

blicznego oraz nastawienie na zaspokajanie potrzeb publicznych, tradycyjnie 

zapewnianych w sposób monopolistyczny przez sektor publiczny. Podstawę 

prawną stosunków w ramach PPP tworzy często, znana i stosowana szeroko 

w prawodawstwie UE, „koncesja‖, która z zasady odpowiada okresowi trwania 

projektu PPP. 

Główną przeszkodą w korzystaniu z alternatywnych form finansowania 

inwestycji infrastrukturalnych w sektorze publicznym jest niedostateczna wie-

dza i zrozumienie zasad ich stosowania. Ten deficyt bardzo wyraźnie daje znać 

o sobie w obecnym czasie spowolnienia gospodarczego, które w mniejszym lub 

większym stopniu dotyczy całej Unii Europejskiej. Rządy wielu krajów w trud-

nej sytuacji ekonomicznej zrezygnowały z projektów PPP i postanowiły reali-

zować kluczowe inwestycje w klasycznym modelu zamówień publicznych. Ta-

kie działania pogłębiły jedynie deficyt budżetowy tych krajów, zwiększając 
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jednocześnie dług publiczny, i doprowadziły do dotkliwego braku dostępnych 

środków w budżecie. Czynnikiem, którego nie sposób pominąć, a który ma 

znaczący wpływ na „przydatność‖ alternatywnych form finansowania, jest bez 

wątpienia sytuacja w sektorze bankowym. Niedawny kryzys tego sektora, a w 

efekcie załamanie się międzybankowego rynku kredytów, wywołało deficyt 

środków długoterminowych i wzrost marż bankowych, co negatywnie wpłynęło 

na możliwości realizacji inwestycji w ramach projektów PPP. Bariery te mogą 

być przezwyciężone jedynie w pewnej perspektywie czasowej i stopniowo, 

ważna jest znajomość i świadomość roli, jaką mogą odgrywać w sektorze pu-

blicznym projekty PPP. Projekty PPP w dobie kryzysu i spowolnienia gospo-

darczego z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego mogą stanowić na-

rzędzie do przyspieszenia i rozwoju gospodarki. Wszystko to dzięki wykorzy-

staniu efektu mnożnikowego biznesu, poprzez zwiększenie możliwości zatrud-

nienia i jako źródło podatków. Ostatnie przykłady z obszaru Europy co prawda 

wskazują, że PPP jeśli nawet nie jest optymalnym narzędziem realizacji „bły-

skawicznych‖ inwestycji, to z powodzeniem może być stosowane do realizacji 

projektów o wysokim priorytecie społecznym
1
. Proces przygotowania każdego 

projektu inwestycyjnego trwa jakiś czas, projekty inwestycyjne dotyczące infra-

struktury trwają zwykle kilka lat. W tym czasie mogą zmienić się warunki ryn-

kowe, prawie pewne jest, że zmieni się cykl koniunkturalny. Nie należy o tym 

zapominać, rozważając PPP, ponieważ nawet dobrze przygotowany projekt mo-

że na skutek tych zmian zostać odrzucony, co może świadczyć również  złej 

o kondycji gospodarki państwa. Nie powinno to jednak być barierą dla PPP, 

ponieważ projekt inwestycyjny, który nie będzie przygotowywany z odpowied-

nim wyprzedzeniem, nawet w sprzyjających warunkach gospodarczych nie bę-

dzie mógł być realizowany, ze szkodą dla ekonomii i społecznego rozwoju pań-

stwa. Można więc stwierdzić, że PPP należy traktować jako specyficzne narzę-

dzie, a nie jako panaceum na wszystkie problemy inwestycyjne związane z in-

frastrukturą. Projekty realizowane w formie PPP są zwykle projektami wysoce 

materiałochłonnymi i kapitałochłonnymi, a więc istnieje tu duża przestrzeń 

do poszukiwania oszczędności, na przykład wynikających z połączenia elemen-

tu budowy i utrzymania inwestycji (struktury kosztów projektu). PPP doskonale 

                                                             
1  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Euro-

pean Economicand Social Committee and the Committee of the Regions: Mobilising private and 
public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Part-

nerships, Brussels 2009, http://www.eib.org/epec/infocentre/documents/Commission%20 
Communication%20on%20PPP-en.pdf. 
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nadaje się do realizacji projektów o wysokich wymaganiach jakościowych 

i technicznych, w których kluczową rolę odgrywa innowacyjność sektora pry-

watnego zaangażowanego w ich realizację. Co do zasady, PPP stosowane 

w przypadku inwestycji drogowych przynosi lepsze efekty ekonomiczne, kiedy 

dotyczy ono budowy dłuższych odcinków drogi
2
. Jak zauważono na wstępie, 

wiedza w sektorze publicznym dotycząca potencjału alternatywnego finanso-

wania inwestycji w infrastrukturę transportową jest wciąż niewystraszająca. 

Jest to uderzająca różnica w porównaniu z sektorem prywatnym, reprezentanci 

którego posiadają dobre informacje i podstawy doradztwa, są oni w stanie reali-

zować w sposób wydajny i bardzo skuteczny projekty w ramach PPP. Ta asy-

metria nie pozwala sektorowi publicznemu na wykorzystanie alternatywnych 

metod finansowania inwestycji publicznych w infrastrukturę oraz czerpanie 

wszystkich korzyści płynących ze współpracy publiczno-prywatnej i może być 

przyczyną większości braków systemowych i błędów przy realizacji projektów 

PPP. Można w tym miejscu upatrywać wielkiej roli organów UE, rządów, insty-

tucji finansowych, agencji PPP, jak również doradztwa specjalistycznego 

w zmianie tego niekorzystnego stanu rzeczy. Takie działania wydają się nie-

zbędne, ponieważ koszty alternatywne braku realizacji lub realizacji inwestycji 

infrastrukturalnych przy użyciu nieefektywnych instrumentów finansowania 

w obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej są bardzo wysokie. Skupiając się 

na partnerstwie publiczno-prywatnym, nie należy zapominać o pozostałych al-

ternatywnych metodach finansowania inwestycji związanych z infrastrukturą 

transportową. Metody alternatywnego finansowania (z wyłączeniem budżetu 

odpowiednich władz lub regionu, PPP w szczególności) były opracowywane 

przez dziesiątki lat, ale ich znaczenie wzrosło szczególnie w ostatnim czasie. 

Spowolnienie gospodarcze spowodowało, że ograniczone na jego skutek środki 

publiczne w pierwszym rzędzie są przeznaczane na rozwiązywanie jedynie pod-

stawowych problemów gospodarczych i społecznych. PPP jako stosunkowo 

młody instrument finansowania inwestycji infrastrukturalnych, charakteryzuje 

się wieloma zaletami, które wyróżniają tę koncepcję spośród całego wachlarza 

dostępnych podobnych alternatywnych rozwiązań.  

                                                             
2  Commission adopts communication on releasing the potential of public private partner-

ships, 2009, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1740&format= 
HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. 
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1. Dlaczego partnerstwo publiczno-prywatne jest cennym narzędziem fi-

nansowania infrastruktury transportowej w okresie spowolnienia go-

spodarczego? 

Zastosowanie PPP pozwala na przyspieszanie budowy niezbędnej infra-

struktury, może być to ważne, gdy budowa infrastruktury ma charakter prioryte-

towy, a brak odpowiednich środków budżetowych nie pozwala na jej budowę. 

Ponadto PPP korzystnie wpływa na czas realizacji inwestycji. Partner prywatny 

(koncesjonariusz) dąży do jak najszybszego zakończenia budowy i rozpoczęcia 

świadczenia usług na tej inwestycji, ponieważ dopiero od tego momentu może 

on otrzymać płatności. Wysoka jakość konstrukcyjna infrastruktury jest bardzo 

istotna dla partnera prywatnego, ponieważ od niej w znacznym stopniu zależą 

koszty późniejszego utrzymania przez cały czas realizacji projektu. Koncesjona-

riusz będzie dążył do redukcji kosztów dotyczących usług konserwacji infra-

struktury w całym cyklu życia projektu PPP. Dążenie to nie wymaga silnych 

bodźców zewnętrznych w sektorze prywatnym. W ramach tradycyjnych ograni-

czeń budżetu sektora publicznego nie jest ono tak wyraźne. Istotną zaletę dla 

partnera publicznego może stanowić ulepszone zarządzanie publiczne, osiągnię-

te przez przeniesienie odpowiedzialności za świadczenie usług publicznych rzą-

du na partnera prywatnego. To pozwala sektorowi publicznemu działać jako or-

gan regulacyjny i skupić się na planowaniu usług publicznych i monitorowaniu 

wydajności zamiast codziennie zarządzać świadczeniem usług. Można również 

zauważyć znacznie większą motywację partnera prywatnego do poprawy zarzą-

dzania i realizacji projektu. Wynika to z tego, że w większości projektów PPP 

pełnej płatności na rzecz partnera prywatnego dokonuje się tylko wówczas, gdy 

wymagane standardy usług są realizowane na bieżąco. Wspomniana wcześniej 

dobra znajomość zasad i praktyk związanych z PPP w sektorze prywatnym 

owocuje większą efektywnością w wykorzystaniu zasobów. Z doświadczenia 

zarówno w PPP, jak i prywatyzacji wynika, że wiele działań, nawet tych trady-

cyjnie podejmowanych przez sektor publiczny, może być podjętych z lepszym 

skutkiem ekonomicznym przez sektor prywatny, przy zastosowaniu kompeten-

cji i dyscypliny zarządzania sektorem prywatnym. Z drugiej strony PPP nie jest 

pozbawione wad, które mają różne i często niejednolite znaczenie dla stron re-

alizujących projekt. Inwestycje ze źródeł prywatnych, realizowane wcześniej 

i spłacane przez partnera publicznego później, tworzą w rzeczywistości obowią-

zek rezerwacji w przyszłości odpowiednich środków budżetowych. Wykorzy-
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stanie kapitału prywatnego jest zwykle droższe niż wykorzystanie środków bu-

dżetowych lub finansowania poprzez dług publiczny (marża, zysk partnera 

prywatnego, koszty transakcji). Niestety, przygotowanie PPP związane jest ze 

skomplikowaną procedurą i trwa znacznie dłużej niż przygotowanie klasyczne 

inwestycji ze źródeł własnych podmiotu publicznego. Partnerstwo publiczno-

prywatne wymaga silnego politycznego wsparcia. Niepewność inwestorów 

prywatnych w związku z potencjalną zmianą sytuacji politycznej zagraża za-

wieraniu umów długoterminowych. 

2. Europejski rynek PPP i jego przyszłość 

Przyglądając się alternatywnemu mechanizmowi finansowania infrastruk-

tury transportowej, jakim jest PPP, można wysnuć wnioski, które nie dotyczą 

jedynie tego mechanizmu, ale w pewnym sensie są wspólne dla wszystkich al-

ternatywnych rozwiązań dotyczących finansowania infrastruktury transporto-

wej. 

1. Projekty PPP i inne projekty z alternatywnym modelem finansowania 

nie powinny być traktowane jako zamiennik brakujących środków pu-

blicznych.  

2. Przygotowywane projekty PPP powinny być poprzedzone konse-

kwentną i rzetelną analizą wartości projektu do jego ceny, bez uprze-

dzeń i nadmiernego optymizmu.  

3. Tylko dobre i dobrze przygotowane projekty powinny uzyskać ko-

nieczne finansowanie, mniej projektów, ale lepszych projektów! 

4. Niezwykle ważne dla powodzenia projektów PPP jest wyraźne wspar-

cie polityczne na wszystkich szczeblach administracji publicznej. 

Obecne spowolnienie gospodarcze przetaczające się przez Europę pozwala 

na wyciągnięcie następujących wniosków: 

1. Projekty PPP w swojej skali są dość niewielkie i dzięki temu łatwiej je 

udźwignąć i zaakceptować przez niepubliczny rynek finansowy. 

2. PPP pozwala na zaangażowanie sektora finansowego w fazie przygo-

towawczej projektu jako doradcy finansowego. 

3. PPP tworzy warunki do stosowania dialogu konkurencyjnego. 

Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynku finansowym wiele wskazuje na 

to, że PPP jest nadal stosowane do finansowania rozbudowy infrastruktury 

transportowej. Dzieje się tak być może ze względu na wspomniany wcześniej 
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fakt, że ekonomicznie i społecznie zweryfikowany projekt PPP może stanowić 

nawet w czasie kryzysu element przyspieszający rozwój gospodarki. Tę tenden-

cję w PPP na terenie Unii Europejskiej można wyraźnie zaobserwować. W roku 

2010 odnotowano wzrost na europejskim rynku PPP, co przełamało trend spad-

kowy obserwowany od 2007 roku. Średnia wielkość transakcji wzrosła znacznie 

w 2010 roku do poziomu 163 mln euro w porównaniu z 91 mln euro w 2009, 

nawet jeśli w 2010 roku poziom ten utrzymuje się znacznie poniżej wartości 

z lat 2007 i 2008
3
. Jest to pozytywne zjawisko pozwalające na wyciągniecie 

wniosków, które powinny skutkować dalszym zwiększaniem zainteresowania 

realizacją projektów PPP. Wskazana wyżej tendencja zaprezentowana została 

na rysunku 1
4
. 

 

Rys. 1. Wartość europejskiego rynku PPP na przestrzeni lat 2002–2010 

Źródło: Market Update…, op. cit. 

                                                             
3   A Guide to Guidance, Sourcebook for PPPs, Version 2, European PPP Expertise Centre, lu-

ty 2011, http://www.eib.org/epec/resources/guide-to-guidance.pdf. 
4  Market Update, Review of the European PPP Market in 2010, European PPP Expertise 

Centre, s. 3, http://www.eib.org/epec/resources/epec-market-update-2010-public.pdf. 
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Podsumowanie  

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na planowane projekty nie musi 

skupiać się jedynie na środkach pochodzących z funduszy strukturalnych. Do-

datkowymi źródłami mogą być środki pochodzące bezpośrednio z Komisji Eu-

ropejskiej, atrakcyjne kredyty, dodatkowe mechanizmy wsparcia lub programy 

w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Jak wielokrotnie wspomnia-

no, poziom wiedzy i zrozumienia potencjału alternatywnego finansowania in-

frastruktury transportowej, w tym PPP w sektorze publicznym, jest wciąż nie-

wystarczający. W porównaniu z sektorem prywatnym jest to uderzająca dyspro-

porcja. Sektor publiczny nie wykorzystuje wszystkich potencjalnych korzyści 

płynących ze współpracy publiczno-prywatnej i może być odpowiedzialny za 

większość systemowych braków i błędów w projektach, a także za niepełne 

wykorzystanie alternatywnych metod finansowania publicznych inwestycji 

w infrastrukturę. Wiele zatem należy zrobić, aby poprawić ten stan rzeczy, 

w którym rola organów UE, rządów, instytucji finansowych, agencji PPP, jak 

również doradztwa specjalistycznego jest kluczowa. 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP, AS AN EXAMPLE OF ALTERNATIVE 

FINANCING OF A TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC SLOWDOWN 

Summary 

Knowledge and understanding of the potential of alternative financing including 

PPPs in transport infrastructure in public sector is still insufficient. This is a striking dif-

ference in comparison to private sector, the representants of which possess a good in-

formation and consultancy basis and are able to support their interest effectively. The 

resulting asymmetry of positions does not enable public sector to draw all potential ben-

efits from public-private cooperation and may also be responsible for most systemic 

shortfalls and failures in projects, and also for underutilization of alternative financing 

methods in public infrastructure investment. Much has thus to be done to improve this 

state of things, where the role of EU bodies, governments, financial institutions, PPP 

agencies as well as specialized consultancies is essential. 

Translated by Krzysztof Żarna 

 


