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EMILIA BAREJ-KACZMAREK 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

ANALIZA WYDATKÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU  

NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Streszczenie 

W opracowaniu określono, jak kształtują się poszczególne rodzaje wydat-

ków w miastach na prawach powiatu. Zbadano wydatki ogółem, wydatki bieżą-

ce i wydatki majątkowe w latach 2010–2012 w Szczecinie, Koszalinie i Świno-

ujściu. Porównywane rodzaje wydatków przeliczono na 1 mieszkańca, jak rów-

nież zanalizowano udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych 

w wydatkach ogółem. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepiej przed-

stawiała się pozycja Świnoujścia. 

Słowa kluczowe: miasta na prawach powiatu, wydatki bieżące, wydatki 

majątkowe, wydatki publiczne 

Wprowadzenie 

Miasta na prawach powiatu (zwane powiatami grodzkimi) są szczególną 

kategorią miast, które w ogólnym założeniu struktury mają z jednej strony peł-

nić funkcje gmin, które otrzymały status miejski, a z drugiej strony mają reali-

zować funkcje i zadania powiatów samorządowych. Należy więc przyjąć tezę, 

że miasta na prawach powiatu są gminami o charakterze miejskim, którym do-
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datkowo przyznano wszelkie uprawnienia jednostek powiatowych
1
. Zgodnie 

z art. 91 ustawy o samorządzie powiatowym należy stwierdzić, że status miasta 

na prawach powiatu zyskały dwie kategorie miast. Prawa powiatu przysługują 

miastom liczącym więcej niż 100 tys. mieszkańców, jak również miasta, które 

przestały być siedzibą wojewody z dniem 31 grudnia 1998 roku
2
. Szeroki za-

kres wykonywanych przez miasta na prawach powiatu zadań, wielkość za-

mieszkującej je populacji, rozległość obszaru, na którym są położone, fakt, iż 

tradycyjnie pełnią rolę centrów społeczno-gospodarczych i kulturalnych oraz 

stanowią lokalizacje dla szeregu instytucji, rzutują na wielkość, strukturę rodza-

jową oraz główne kierunki wydatków miast na prawach powiatu
3
. 

Celem artykułu jest zbadanie, jak kształtują się wydatki publiczne miast na 

prawach powiatu. Analiza przeprowadzona została na przykładzie miast na 

prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego w porównaniu z mia-

stami na prawach powiatu w Polsce. Okres badań obejmuje lata 2010–2012. 

1. Wydatki miast na prawach powiatu w Polsce 

Wydatki samorządu terytorialnego są efektem zadań wykonywanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego. Z uwagi na ich znaczną rozległość i różno-

rodność, jak też liczne formy organizacyjne realizacji, wydatki te mogą być kla-

syfikowane na podstawie wielu kryteriów
4
. Wydatki publiczne (w tym wydatki 

szczebla lokalnego) można podzielić na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. 

Ten podział wydatków jest ważny, gdyż na jego podstawie można się zoriento-

wać, jaka jest hierarchia potrzeb i/lub preferencji władz samorządowych, wyra-

żana przez kształtowanie proporcji wydatków bieżących i majątkowych. Mię-

dzy tymi wydatkami występuje poniekąd naturalna sprzeczność, gdyż przy da-

                                                           
1  Ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa sporządzona przez Minister-

stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (przyjęta przez Radę Ministrów 12.12.2000 r.), „Sa-

morząd Terytorialny” 2001, nr 4, s.18. 
2  Por. z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998, nr 

91, poz. 578 ze zm.). 
3  J. Śmiechowicz, Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle 

procesu decentralizacji zadań publicznych, Difin, Warszawa 2011, s. 77. 
4  Tamże, s. 47. 
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nych środkach publicznych te dwa rodzaje wydatków konkurują ze sobą
5
. Wy-

datki majątkowe obejmują
6
: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części 

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (art. 

5 ust. 1 pkt 2 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA); pkt 3 – środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodle-

gające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2; 

b) zakup i objęcie akcji i udziałów; 

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 

Natomiast wydatki bieżące związane są z bieżącym funkcjonowaniem jed-

nostek samorządu terytorialnego i obejmują: 

a) wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich na-

liczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań); 

b) dotacje na zadania bieżące; 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu terytorialnego; 

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę sa-

morządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budże-

towym; 

f) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego. 

Wydatki gmin i miast na prawach powiatu przede wszystkim służą realiza-

cji zadań bieżących, charakteryzujących się stałością. Wysokość wynagrodzeń, 

koszty oświetlenia, prowadzenie szkół wynikają w bardzo niewielkim stopniu 

z polityki gminy; są raczej od niej niezależne. Dopiero po wypełnieniu podsta-

wowych zadań bieżących miasta mogą swobodnie dysponować pozostałymi 

                                                           
5  Za: S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1999, s. 205 i art. 236 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

(Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.). 
6  Art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2009, nr 157, 

poz. 1240 ze zm.).  
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w budżecie środkami. W zależności od tego, ile miastu pozostaje środków do 

swobodnej dyspozycji, tyle może ono przeznaczyć na inwestycje
7
.  

Wydatki majątkowe mają szczególne znaczenie, gdyż związane są z inwe-

stycjami, dzięki którym wpływają na rozwój gospodarczy, m.in. poprzez pobu-

dzanie przedsiębiorczości. Regiony o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, np. 

drogowej stwarzają lepszy dostęp dla potencjalnych inwestorów prywatnych, 

przyciągają również bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a tym samym tworzą 

miejsca pracy, co wpływa na rozwój miasta. Wydatki inwestycyjne miast sta-

nowią istotną część wydatków publicznych. Przejmując zadania inwestorów, 

dokonując nakładów w obrębie sektora publicznego, powiększają one zasoby 

umiejscowionych w nich środków trwałych. Inwestycje miast dotyczą przede 

wszystkim budowy dróg, sieci wodno-kanalizacyjnej, systemów energetyki, 

urządzeń gospodarki wodnej, szkół, szpitali, obiektów służących różnym for-

mom pomocy społecznej, budynków mieszkalnych
8
. Zatem finansowanie inwe-

stycji jednostek samorządu terytorialnego, w tym miast na prawach powiatu, na-

leży rozumieć jako pokrycie zapotrzebowania na kapitał, wynikające z zakresu 

przyjętych do realizacji zadań (programów inwestycyjnych)
9
. 

W celu zbadania, jak kształtują się wydatki w miastach na prawach powia-

tu przeprowadzono ich analizę w odniesieniu do 1 mieszkańca, a także zbadano 

udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem. 

W tabeli 1 zawarto informacje dotyczące wydatków w miastach na pra-

wach powiatu w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2010–2012. 
  

                                                           
7  Za: W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, M. Tomalak, Wspiera-

nie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000, s. 43–44. 
8  Za: K.Głuszka, Efektywność wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, 

w: I Forum Samorządowe, Polska samorządność w integrującej się Europie, Fundacja na rzecz 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 123. 
9   Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szko-

ła Główna Handlowa, Warszawa 2007, s. 164. 
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Tabela 1 

Wydatki w miastach na prawach powiatu w latach 2010–2012  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł 

Wyszczególnienie 
Rok 

2010 2011 2012 

Wydatki ogółem 4665,79 4877,36 5062,38 

Wydatki bieżące 3627,61 3841,22 4055,37 

Wydatki majątkowe, w tym: 1038,18 1036,14 1007,01 

– wydatki majątkowe inwestycyjne 1004,96 980,46 961,41 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/ 

strona.html?p_name=indeks (30.06.2014). 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, wartości wydatków ogółem 

w miastach na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w analizowa-

nym okresie wzrastały (4,5% w 2011 roku w stosunku do 2010 roku i 3,8% 

w 2012 roku w stosunku do 2011 roku), przy jednoczesnym spadku wydatków 

majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych. Spadek wydatków majątko-

wych wynosił 0,2% w 2011 roku w stosunku do 2010 roku i 2,8% w 2012 roku 

w stosunku do 2011 roku, natomiast wydatków inwestycyjnych 2,5% w 2011 

roku w stosunku do 2010 roku i 2% w 2012 roku w stosunku do 2011 roku. Na-

tomiast wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrastały analogicznie 

do spadku wydatków majątkowych. 

W tabeli 2 zamieszczono informacje dotyczące udziału poszczególnych 

rodzajów wydatków w wydatkach ogółem w miastach na prawach powiatu 

w latach 2010–2012. 

Tabela 2 

Udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w wydatkach ogółem  

w miastach na prawach powiatu w % 

Wyszczególnienie 
Rok 

2010 2011 2012 

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogó-

łem 

77,75 78,76 80,11 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach 

ogółem, w tym: 

22,25 21,24 19,89 
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Wyszczególnienie 
Rok 

2010 2011 2012 

– udział wydatków inwestycyjnych w wydat-

kach ogółem 

21,54 20,10 18,99 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/ 

strona.html?p_name=indeks (30.06.2014). 

Jak wynika z tabeli 2, udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem 

wzrastał, przy jednoczesnym spadku udziału wydatków majątkowych, w tym 

inwestycyjnych. Obniżenie udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogó-

łem wynosiło 1 punkt procentowy w 2011 roku w stosunku do 2010 roku (przy 

jednoczesnym wzroście udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem o 1 

punkt procentowy) i 1,35 punktu procentowego w 2012 roku w stosunku do 

2011 roku (przy jednoczesnym wzroście udziału wydatków bieżących w wy-

datkach ogółem o 1,35 punktu procentowego), natomiast obniżenie wydatków 

inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniosło 1,44 punktu procentowego 

w 2011 roku w porównaniu z 2010 rokiem i 1,11 punktu procentowego w 2012 

roku w porównaniu z rokiem 2011. 

Analiza budżetów miast na prawach powiatu wskazuje, że w strukturze 

wydatków samorządowych dominują wydatki bieżące. Między innymi te prze-

słanki powodują, że ustawodawca bardzo restrykcyjnie podchodzi do dopusz-

czalnego poziomu wydatków bieżących, które mogą być uchwalone w uchwale 

budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego (zakaz uchwalania budże-

tu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody 

bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki)
10

. 

2. Wydatki miast na prawach powiatu  

województwa zachodniopomorskiego  

W województwie zachodniopomorskim znajdują się 3 miasta na prawach 

powiatu zróżnicowane zarówno pod względem liczby ludności, jak i obszaru: 

Koszalin, Szczecin i Świnoujście. 

                                                           
10  Za: K. Brzozowska, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Gospo-

darka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 78. 
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W tabeli 3 zamieszczono informacje dotyczące poszczególnych kategorii 

wydatków badanych miast w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2010–

2012. 

Tabela 3 

Wydatki w miastach na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego  

w latach 2010–2012 w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł 

Wyszczególnienie 
Rok 

2010 2011 2012 

Koszalin wydatki ogółem 3717,51 4256,09 4216,50 

wydatki bieżące 2975,67 3168,04 3341,57 

wydatki majątkowe 741,84 1088,05 874,93 

wydatki majątkowe inwestycyj-

ne 

701,07 1071,58 865,77 

Szczecin wydatki ogółem 3630,54 3943,52 4426,57 

wydatki bieżące 2695,91 2873,92 3346,15 

wydatki majątkowe 934,63 1069,60 1080,42 

wydatki majątkowe inwestycyj-

ne 

801,40 982,88 1064,54 

Świnoujście wydatki ogółem 4381,69 5534,99 5984,85 

wydatki bieżące 3665,73 4071,19 4206,20 

wydatki majątkowe 715,96 1463,80 1778,65 

wydatki majątkowe inwestycyj-

ne 

712,34 1455,42 1778,65 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/ 

strona.html?p_name=indeks (30.06.2014). 

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że w miastach na prawach powiatu 

województwa zachodniopomorskiego najwięcej wydatków w przeliczeniu na 

1 mieszkańca przeznaczano w Świnoujściu. Wydatki ogółem w przeliczeniu na 

1 mieszkańca w Świnoujściu stanowiły w 2010 roku 93,91% średniej wydatków 

ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w miastach na prawach powiatu w Pol-

sce, w 2011 roku już 113,48%, a w 2012 roku 118,22%, a ich zmiana wynosiła 

126,32% w 2011 roku w stosunku do 2010 roku i 108% w 2012 roku w stosun-

ku do 2011 roku. Porównując poziom wydatków bieżących w przeliczeniu na 

1 mieszkańca badanych miast należy zauważyć, że w całym analizowanym 

okresie najwyższy ich poziom był w Świnoujściu. W 2010 roku wydatki bieżą-

ce w odniesieniu do 1 mieszkańca stanowiły 123,22% wydatków bieżących 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszalina i 136,01% wydatków bieżących 
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w przeliczeniu na 1 mieszkańca Szczecina, w 2011 roku ich poziom stanowił 

128,51% wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Koszalinie 

i 141,66% wydatków bieżących w odniesieniu do 1 mieszkańca w Szczecinie, 

natomiast w 2012 roku wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Świ-

noujściu stanowiły 125% wydatków bieżących w odniesieniu do 1 mieszkańca 

zarówno w Koszalinie, jak i Szczecinie. Wydatki bieżące w przeliczeniu na 

1 mieszkańca w Świnoujściu w analizowanym okresie były wyższe od średnich 

wydatków bieżących w odniesieniu do 1 mieszkańca miast na prawach powiatu 

w Polsce od 1 do 6%. Porównując wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, 

analizowanych miast, należy zauważyć, że w 2010 roku największa ich wartość 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca występowała w Szczecinie, a od 2011 roku 

w Świnoujściu. W 2010 roku wydatki majątkowe w odniesieniu do 1 mieszkań-

ca w Szczecinie stanowiły 90% średniej wydatków majątkowych w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca w miastach na prawach powiatu w Polsce, w 2011 roku wy-

datki majątkowe w odniesieniu do 1 mieszkańca w Świnoujściu stanowiły 

141,27% średniej wydatków majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w miastach na prawach powiatu w Polsce, a w 2012 roku 176,63%. Istotne jest, 

że mimo spadku wartości wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych, 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w miastach na prawach powiatu w Polsce zaob-

serwowano wzrost tych wydatków w miastach na prawach powiatu wojewódz-

twa zachodniopomorskiego w 2011 roku i w Szczecinie i Świnoujściu w 2012 

roku (w Koszalinie w 2012 roku wystąpił spadek wydatków majątkowych 

w odniesieniu do 1 mieszkańca w stosunku do 2011 roku). Należy również 

zwrócić uwagę na dysproporcje w wartościach wydatków w przeliczeniu na 

1 mieszkańca – wydatki ogółem w odniesieniu do 1 mieszkańca w 2012 roku 

w Świnoujściu były 1,4-krotnie wyższe niż w Koszalinie, przy 2-krotnie wyż-

szych wydatkach majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca.  

W tabeli 4 zawarto informacje dotyczące procentowego udziału wydatków 

bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w miastach na prawach powiatu 

województwa zachodniopomorskiego w latach 2010–2012. 
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Tabela 4 

Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem  

w miastach na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego w % 

Wyszczególnienie 
Rok 

2010 2011 2012 

Koszalin udział wydatków bieżących w 

wydatkach ogółem 

80,04 74,44 79,25 

udział wydatków majątkowych 

w wydatkach ogółem, w tym: 

19,96 25,56 20,75 

– udział wydatków inwestycyj-

nych w wydatkach ogółem 

18,86 25,18 20,53 

Szczecin udział wydatków bieżących w 

wydatkach ogółem 

74,26 72,88 75,59 

udział wydatków majątkowych 

w wydatkach ogółem, w tym: 

25,74 27,12 24,41 

– udział wydatków inwestycyj-

nych w wydatkach ogółem 

22,07 24,92 24,05 

Świnoujście udział wydatków bieżących w 

wydatkach ogółem 

83,66 73,55 70,28 

udział wydatków majątkowych 

w wydatkach ogółem, w tym: 

16,34 26,45 29,72 

– udział wydatków inwestycyj-

nych w wydatkach ogółem 

16,26 26,29 29,72 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/ 

strona.html?p_name=indeks (30.06.2014). 

Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, iż najwyższy udział wydatków 

bieżących w wydatkach ogółem w 2010 roku wystąpił w Świnoujściu (83,66%) 

i był o około 6 punktów procentowych wyższy od średniego udziału wydatków 

bieżących w wydatkach ogółem w miastach na prawach powiatu w Polsce, 

w 2011 najwyższy udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wśród ba-

danych miast wystąpił w Koszalinie, przy czym jego poziom był o ponad 

4 punkty procentowe niższy niż średni udział wydatków bieżących w wydat-

kach ogółem w miastach na prawach powiatu w Polsce, również w 2012 roku 

najwyższy udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem był w Koszalinie 

i był on niższy od średniego udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem 

w miastach na prawach powiatu w Polsce o ponad 1 punkt procentowy. Nato-

miast najwyższy udział wydatków majątkowych, jak również inwestycyjnych, 

w wydatkach ogółem w 2010 roku wystąpił w Szczecinie, a w 2011 i 2012 roku 

w Świnoujściu. W 2010 roku udział wydatków majątkowych w wydatkach ogó-
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łem w Szczecinie był o ok. 3,5 punktu procentowego wyższy niż średni udział 

wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w miastach na prawach powiatu 

w Polsce, natomiast udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

w Świnoujściu w 2011 roku był o 5,21 punktu procentowego wyższy niż średni 

udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w miastach na prawach 

powiatu w Polsce, a w 2012 roku o 9,83 punktu procentowego. Porównując 

udział wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych, w wydatkach ogółem 

w miastach na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego ze śred-

nim udziałem wydatków majątkowych w miastach na prawach powiatu w Pol-

sce w latach 2010–2012 należy zauważyć, że w miastach na prawach powiatu 

województwa zachodniopomorskiego wystąpił wzrost udziału wydatków ma-

jątkowych w wydatkach ogółem w 2011 roku w stosunku do 2010 roku, przy 

jednoczesnym spadku udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

w miastach na prawach powiatu w Polsce. W 2012 roku w stosunku do 2011 

roku zaobserwowano spadek udziału wydatków majątkowych w wydatkach 

ogółem w Koszalinie i Szczecinie (analogicznie do spadku udziału wydatków 

majątkowych w wydatkach ogółem w miastach na prawach powiatu w Polsce). 

W Świnoujściu w latach 2010–2012 występował wzrost udziału wydatków ma-

jątkowych, w tym inwestycyjnych, w wydatkach ogółem. 

Podsumowanie 

Analiza wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz udziału poszcze-

gólnych kategorii wydatków w wydatkach ogółem w miastach na prawach po-

wiatu województwa zachodniopomorskiego w latach 2010–2012 ukazała wy-

raźne dysproporcje między nimi. Największe wydatki na rozwój (tj. wydatki 

majątkowe) w 2010 roku wygospodarował Szczecin, a w latach 2011–2012 

Świnoujście. Niepokojący jest fakt, że wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w Szczecinie i Koszalinie znacznie odbiegały poziomem od średnich wydatków 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w miastach na prawach powiatu w Polsce. Wy-

datki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Koszalinie w latach 2010–2012 

stanowiły 82% średnich wydatków ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w miastach na prawach powiatu w Polsce, a w Szczecinie w latach 2010–2011 

stanowiły 74% średnich wydatków ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w miastach na prawach powiatu w Polsce, przy 82% w 2012 roku. 
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Boom inwestycyjny w samorządach chyli się ku końcowi. Od 2010 roku 

na te cele wydawanych jest coraz mniej pieniędzy
11

. Jednak mimo malejącego 

udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w miastach na prawach 

powiatu w Polsce (22,25–19,89%) w 2010 roku w Świnoujściu udział wydat-

ków majątkowych w wydatkach ogółem był na wyższym poziomie niż średni 

udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w miastach na prawach 

powiatu w Polsce, a w latach 2011–2012 udział wydatków majątkowych w wy-

datkach ogółem we wszystkich miastach na prawach powiatu województwa za-

chodniopomorskiego przewyższał średni udział wydatków majątkowych w wy-

datkach ogółem w miastach na prawach powiatu w Polsce. Świadczy to o stałej 

realizacji potrzeb inwestycyjnych miast na prawach powiatu województwa za-

chodniopomorskiego, w szczególności Świnoujścia. 
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ANALYSIS EXPENDITURES OF CITIES WITH COUNTY RIGHTS  

ON THE EXAMPLE OF THE WEST POMERANIAN PROVINCE. 

Summary 

This study shows the various types of expenditures in cities with county rights. 

Examined the total expenditures, current expenditures and property expenditures in  

cities with county rights in 2010–2012 in Poland. The purpose of the article was to 

compare the three cities with county rights in West Pomeranian Province for trends in 

spending. The study included Szczecin, Koszalin and Swinoujscie. The study period 

cover the years 2010–2012. Compared the types of expenditure have been converted per 

capita, as well as analyzed the share of current expenditure and property expenditure in 

the total expenditure. The study shows that the best position had Swinoujscie. 

Keywords: cities and towns, the current expenditure, property expenditure, public 

expenditure 
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INSTYTUCJONALNE STYMULANTY ROZWOJU  

INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH W POLSCE 

Streszczenie 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, istnieje duże zapotrzebowanie 

na inwestycje infrastrukturalne, których realizacja, biorąc pod uwagę cechy in-

frastruktury, nastręcza wiele problemów. Z uwagi na bardzo wysoki poziom ka-

pitałochłonności i długi okres realizacji inwestycji infrastrukturalnych pozyska-

nie funduszy na ich finansowanie nie jest łatwym przedsięwzięciem. Budżety 

większości państw balansują na granicy dopuszczalnego poziomu deficytu 

w warunkach coraz większych oczekiwań społeczeństw w zakresie – z jednej 

strony – szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, a z drugiej – dostę-

pu do powszechnej i nowoczesnej infrastruktury. Wysoka kapitałochłonność 

i długie okresy kredytowania czy udzielania pożyczek stwarzają w wielu kra-

jach, w tym w Polsce, bariery nie do pokonania bez dodatkowego wsparcia ze 

strony władz publicznych w postaci udzielania gwarancji skarbu państwa czy 

bezpośredniego wspierania finansowego. Dla tych potrzeb w Polsce urucho-

miono Program „Inwestycje Polskie”. Celem opracowania jest ocena podjętych 

przez polski rząd decyzji o instytucjonalnym wsparciu finansowania inwestycji 

infrastrukturalnych (zaliczanych do inwestycji dużych, według kryterium zna-

czenia strategicznego dla kraju oraz odpowiednio dużej wartości kosztoryso-

wej), poprzedzona wykazaniem znaczenia inwestycji infrastrukturalnych i ich 

cech szczególnych wpływających na możliwości ich finansowania.  
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Słowa kluczowe: inwestycje, infrastruktura, Polska, źródła finansowania, 

wsparcie instytucjonalne, wsparcie finansowe 

Wprowadzenie  

Infrastruktura jest niezbędna dla zapewnienia rozwoju gospodarczego, 

chociaż pełni rolę służebną w stosunku do reszty życia społecznego i gospo-

darczego. Celem infrastruktury nie jest tworzenie dodatkowej wartości, lecz 

umożliwianie i wspomaganie innych działów gospodarki narodowej w jej po-

większaniu. Stan i zdolności adaptacyjne urządzeń infrastrukturalnych mogą za-

równo opóźniać, jak i przyśpieszać rozwój gospodarczy. 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, istnieje duże zapotrzebowanie 

na inwestycje infrastrukturalne, których realizacja, z uwagi na cechy infrastruk-

tury, nastręcza wiele problemów. Wśród najważniejszych problemów wymaga-

jących rozwiązania przed podjęciem decyzji o realizacji określonych inwestycji 

w zakresie infrastruktury należy wymienić: dokonanie wyboru inwestycji spo-

śród innych oczekiwanych pod kątem ich niezbędności dla społeczeństwa i go-

spodarki oraz uzyskanie zamknięcia finansowego wysoce kapitałochłonnych 

inwestycji (pokrycia kosztów inwestycji) przed rozpoczęciem procesu inwesty-

cyjnego. 

Celem opracowania jest ocena podjętych przez polski rząd decyzji o insty-

tucjonalnym wsparciu finansowania inwestycji infrastrukturalnych (zaliczanych 

do inwestycji dużych, według kryterium znaczenia strategicznego dla kraju oraz 

odpowiednio dużej wartości kosztorysowej), poprzedzona wykazaniem znacze-

nia inwestycji infrastrukturalnych i ich cech szczególnych wpływających na 

możliwości ich finansowania.  

1. Znaczenie inwestycji infrastrukturalnych i ich cechy szczególne  

Wprawdzie nadal nie ma zgody odnośnie do wielkości wpływu infrastruk-

tury na wzrost gospodarczy, jednak zostało potwierdzone, że rola infrastruktury 

w kształtowaniu się wzrostu gospodarczego jest znacząca i często większa niż 

innych inwestycji. Należy zaznaczyć, że wzrost samej infrastruktury nie gwa-

rantuje rozwoju gospodarczego. Urządzenia infrastrukturalne, administracyjne 

i handlowe, wraz z wzajemnymi zależnościami zachodzącymi między nimi, 
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przyciągają ludzi i działalność gospodarczą
1
, a skupiska infrastrukturalne, han-

dlowe i administracyjne odgrywają rolę sprawczą wzrostu gospodarczego 

w większym stopniu niż bezpośrednia działalność produkcyjna. Infrastruktura 

jest więc niezbędnym, ale niewystarczającym warunkiem wstępnym wzrostu. 

Muszą być spełnione także inne warunki, takie jak dopasowanie czasowe inwe-

stycji, ich optymalna lokalizacja oraz równowaga między popytem a podażą. In-

frastrukturę publiczną tworzą dobra publiczne, służące ogółowi społeczeństwa 

i warunkujące rozwój gospodarczy.  

W każdym kraju występują różne poziomy tzw. luki infrastrukturalnej, ja-

ko różnicy między potrzebami a istniejącym stanem infrastruktury, której niwe-

lowanie stwarza poważne problemy dla władz publicznych. Z jednej strony do-

tyczy to nowych, nowoczesnych, dopasowanych do obecnych wymagań sieci 

i obiektów infrastrukturalnych, z drugiej strony zaś konieczności remontowania, 

a głównie modernizacji, już istniejących aktywów infrastrukturalnych. Główne 

problemy wynikają z immanentnych cech infrastruktury i inwestycji infrastruk-

turalnych, które zestawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Cechy infrastruktury 

Element infrastruktury Charakterystyczna cecha 

Obiekty i urządzenia infra-

strukturalne 

– nieprzenośność przestrzenna 

– niepodzielność techniczna 

– długi okres użytkowania 

– występowanie efektów zewnętrznych [externalities lub spil-

lovers] 

– wolny przebieg zużycia moralnego 

Usługi infrastrukturalne – jednoczesność produkcji, dostawy i konsumpcji 

– heterogeniczność usług 

– stałe powiązanie dostawcy z odbiorcą 

– masowość świadczeń 

                                                           
1  W. Grzywacz, Infrastruktura transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warsza-

wa 1982, s. 46–47; E. Gramlich, Infrastructure Investments:A Review Essay, „Journal of Eco- 

nomic Literature” 1994, vol. 32, issue 3, s. 1176; K.T. Duffi-Deno, R.W. Eberts, Public Infra-

structure and Regional Economic Development, „Journal of Urban Economics” 1991, vol. 30; 

D. Holtz-Eakin, Public Sector Capital and Productivity, NBER Working Paper no. 4144, 1992; 

A.H. Munell, Why Has the Productivity Growth Declined? Productivity and Public Investment, 

„New England Economic Review” Jan/Febr 1990; J. Temple, The New Growth Evidence, „Jour-

nal of Economic Literature” 1999, vol. 39. 
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Element infrastruktury Charakterystyczna cecha 

– mała substytucyjność 

– całodobowa gotowość do świadczenia usług 

– niemożność magazynowania usług infrastrukturalnych 

– nierozdzielność usługi od usługodawcy 

– duża zmienność popytu (duże zróżnicowanie w różnych porach 

roku i dnia) 

– monopol naturalny 

– możliwość osiągania korzyści skali 

Inwestycje – kapitałochłonność inwestycji 

– długi okres realizacji 

– wysoki stopień niepodzielności nakładów 

– długi okres zwrotu nakładów 

– nieodwracalność nakładów 

– specyficzność nakładów 

– wysokie ryzyko inwestycyjne 

– uzależnienie inwestycji od decyzji politycznych 

– występowanie asymetrii informacji 

– trudności w ocenie efektywności inwestycji 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie M. Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce 

rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu., Poznań 1999, 

s. 22–32; M. Lissowska, Dynamika instytucji w okresie transformacji, „Gospo-

darka Narodowa” 1999, nr 10 (100), s. 26–27; D. Mongiało, Cechy charaktery-

styczne rynku usług i jego struktura w Unii Europejskiej, „Ekonomista” 2000, 

nr 1, s. 81–84; Z. Karst, Techniczno-ekonomiczna infrastruktura gospodarki na-

rodowej, PWN, Warszawa 1986, s. 26–27; S. Piątek, Przedsiębiorstwo użytecz-

ności publicznej, „Państwo i Prawo” 1991, nr 8, s. 99–100; R. Gendarme, Evo-

lution theorique du concept d’infrastructure et variabilite des politigue an fonc-

tion des niveaux de croissance, „Mondes en Developpement” 2000, no. 109, 

s. 10; W. Grzywacz, Infrastruktura transportu, Wydawnictwa Komunikacji 

i Łączności, Warszawa 1982, s. 58–86. 

Z uwagi na bardzo wysoki poziom kapitałochłonności i długi okres reali-

zacji inwestycji infrastrukturalnych, pozyskanie funduszy na ich finansowanie 

nie jest łatwym przedsięwzięciem. Budżety większości państw balansują na 

granicy dopuszczalnego poziomu deficytu w warunkach coraz większych ocze-

kiwań społeczeństw w zakresie – z jednej strony – szeroko rozumianego zabez-

pieczenia społecznego (wydatki bieżące), a z drugiej strony – dostępu do po-

wszechnej i nowoczesnej infrastruktury (wydatki inwestycyjne).  

Specyfiką inwestycji infrastrukturalnych jest wysoka kapitałochłonność 

oraz długi okres zwrotu. Wysoka kapitałochłonność wiąże się z koniecznością 
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ponoszenia znaczących nakładów w stosunku do spodziewanych efektów. In-

westycje infrastrukturalne odznaczają się długim cyklem, a ich cechą szczegól-

ną jest niepodzielność techniczna wpływająca na wydłużenie okresu osiągania 

pełnej zdolności produkcyjnej, a tym samym na wydłużenie okresu zwrotu 

z inwestycji. Długi cykl inwestycyjny oraz specyficzność nakładów powiększa-

ją i tak wysokie ryzyko inwestycyjne oraz wpływają na nieodwracalność nakła-

dów powodując powstanie tzw. kosztów utopionych
2
.  

Inwestycje infrastrukturalne, ich lokalizacja, wielkość, rodzaj, są uzależ-

nione od decyzji politycznych i podatne na zmiany polityczne władz publicz-

nych. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych nie zawsze uzasadnionych ra-

chunkiem ekonomicznym, potęguje trudności w ocenie efektywności inwestycji 

i dodatkowo powiększa ryzyko inwestycyjne. 

Cechy inwestycji infrastrukturalnych często wstrzymują potencjalne zain-

teresowanie wiarygodnych inwestorów takimi przedsięwzięciami z uwagi na 

wysoki poziom ryzyka, specyfikę aktywów niosących za sobą wysokie koszty 

utopione, których wielkość jest uzależniona od rodzaju obiektu oraz ryzykowne 

strumienie dochodów „rozciągniętych” na wiele lat w przyszłości
3
, trudności 

w uzyskaniu praw własności do aktywów, czy też zróżnicowanie projektów in-

frastrukturalnych w zależności od przyjętego schematu rozwiązania problemu 

ryzyka, szczególnie wysokiego w dwóch pierwszych fazach projektu, tj. w fazie 

przedinwestycyjnej i fazie realizacji inwestycji.  

2. Problemy finansowania inwestycji infrastrukturalnych 

Jednym z najtrudniejszych problemów, które wpływają na efektywność 

i opłacalność projektu i często samą jego realizację, jest zamknięcie finansowe 

przedsięwzięcia. Struktura finansowania projektów infrastrukturalnych charak-

teryzuje się: wysokim stopniem zadłużenia w stosunku do kosztorysu inwestycji 

(od 50% do blisko 90% wartości kosztorysowej projektu); uzależnieniem okre-

                                                           
2  Koszty utopione to poniesione koszty, które nie będą do odzyskania w przypadku nieza-

kończenia lub odrzucenia projektu. 
3  Jak podaje Dailami i Leipziger, potencjalni inwestorzy nie są zainteresowani angażowa-

niem się w przedsięwzięcia tego typu bez odpowiednich zabezpieczeń umownych, zwiększają-

cych koszty inwestycji często w znaczącej wysokości. (M. Dailami, D. Leipziger, Infrastructure 

Project Finance and Capital Flows: A New Perspective, World Development 1998, vol. 26, issue 

7, s. 1285). 
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su kredytowania od stopnia rozwoju kraju inwestowania – im kraj jest mniej 

rozwinięty, tym okresy kredytowania są krótsze, im wyższa nota ratingowa kra-

ju – tym dłuższe okresy kredytowania; powiązaniem stopnia wsparcia publicz-

nego z notą ratingową kraju – w krajach o niższym standingu finansowym 

i niższym etapie wzrostu gospodarczego wsparcie inwestycji infrastruktural-

nych ze strony władz publicznych jest wyższe; wykorzystywaniem środków za-

granicznych w postaci kredytów międzynarodowych udzielanych przez mię-

dzynarodowe organizacje finansowe i środków pomocowych przyznawanych 

głównie w ramach Unii Europejskiej – im niższy jest wzrost gospodarczy dane-

go kraju, tym większa możliwość uzyskania środków z tych źródeł. 

Struktura finansowania inwestycji jest zazwyczaj najdłużej negocjowanym 

zagadnieniem
4
. Podstawowym źródłem finansowania są kredyty, a w szczegól-

ności kredyty konsorcjalne oraz udzielane przez grupę Banku Światowego. Wa-

runki finansowania mają kluczowe znaczenie dla przyszłej płynności, czyli 

zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań, a nawet wypłacalno-

ści. Należy mieć na uwadze, że interesy i stanowiska zajmowane przez strony 

negocjujące są ze swej natury rozbieżne, szczególnie w odniesieniu do takich 

kwestii, jak długość okresu kredytowania, cena środków dłużnych (stopa opro-

centowania plus prowizje), a przede wszystkim stosunek kapitałów własnych do 

kapitałów zwrotnych. 

Kredyty udzielane przez banki komercyjne oraz multilateralne instytucje 

finansowe stanowią zasadniczą część wszystkich środków dłużnych możliwych 

do uzyskania na rynkach finansowych. Banki stały się jednym z głównych 

uczestników, a zarazem decydentów procesu inwestycyjnego. Zajmowana po-

zycja daje im prawo do kontrolowania i nadzorowania przebiegu prac nad pro-

jektem. Można zaryzykować twierdzenie, że w rankingu znaczenia poszczegól-

nych uczestników projektu infrastrukturalnego banki, tuż obok władz publicz-

nych, zajmują czołowe miejsce. Przy finansowaniu projektów infrastruktural-

nych są wykorzystywane przede wszystkim kredyty odnawialne, terminowe, 

stand-by, pomostowe. Kredyty bankowe są ustalane najczęściej według zmien-

nej stopy procentowej, opartej na stawce LIBOR lub EURIBOR. W przypadku 

kredytów o stałej stopie oprocentowania okres kredytowania jest znacznie krót-

szy, a jednocześnie banki starają się zabezpieczyć poprzez transakcje hedgin-

                                                           
4  P. Kwiatkowski, Ogólny system zabezpieczeń wykorzystywanych przy kredytowaniu przed-

sięwzięć inwestycyjnych na zasadach project finance, „Bank i Kredyt” 1998, nr 7–8, s. 98. 
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gowe przed ryzykiem niekorzystnych zmian stóp procentowych na rynku. Przy 

kredytach długoterminowych, podobnie jak przy kredytach o stałej stopie pro-

centowej, banki starają się zabezpieczyć przez dodatkowym ryzykiem poprzez 

zawieranie i przeprowadzanie transakcji swapowych. Banki zabiegają o to, by 

kredyty były udzielane w walucie, w której będą generowane dochody, co jest 

zabezpieczeniem przed wystąpieniem ryzyka kursowego. W praktyce wierzy-

ciele (głównie banki) mogą wymagać różnych zabezpieczeń, takich jak np.  

a) gwarancje ukończenia projektu wystawione przez firmy macierzyste 

lub przez towarzystwa ubezpieczeniowe,  

b) umowy wykorzystania przez firmy macierzyste nadwyżek zdolności 

produkcyjnej projektu i przeznaczania dochodów z nich osiągniętych 

na obsługę zadłużenia, 

c) uzgodnienia dotyczące zasilania gotówkowego ze strony sponsorów 

w przypadku generowania niewystarczających przepływów pienięż-

nych do utrzymania niezbędnego poziomu kapitału pracującego lub do 

spłaty zadłużenia; inna forma zabezpieczenia, a jednocześnie włącze-

nia sponsorów w eksploatację projektu, może polegać na umowie, 

zgodnie z którą sponsorzy korzystają z usług projektu bezpłatnie, ale 

w zamian zobowiązani są pokrywać koszty operacyjne z włączeniem 

obsługi zadłużenia w przypadku, gdy generowane dochody nie będą 

wystarczające do prowadzenia działalności
5
. 

Z uwagi na wysoką kapitałochłonność przedsięwzięć infrastrukturalnych 

oraz duże ryzyko inwestycyjne przypadki kredytowania projektu przez jeden 

bank nie występują często. Najczęściej organizowane są konsorcja bankowe, 

w których zainteresowane banki partycypują w kredycie w różnych kwotach 

uzależnionych od ich możliwości kapitałowych oraz od oceny ryzyka
6
. Współ-

praca ulega likwidacji po zakończeniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zaplano-

wanego celu. Uczestniczące w konsorcjum banki oczekują wyższego zwrotu 

z zaangażowanych środków (dochodów odsetkowych) oraz dochodów z prowi-

zji. Mogą także uczestniczyć w konsorcjum, by zdywersyfikować portfele kre-

dytowe przez udziały w innych rodzajach działalności.  

                                                           
5  R.A. Brealey, S.C. Myers, Principles of Corporate Finance, McGraw Hill, New York 1996, 

s. 696–697. 
6  T. Rhodes, Syndicated Lending. Practice and Documentation, Euromoney Publications 

PLC, London 1996, s. 498. 
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Finansowanie projektów infrastrukturalnych poprzez dłużne papiery war-

tościowe rozwija się w niezbyt dynamicznym tempie w odróżnieniu od sytuacji 

na rynkach korporacyjnych, gdzie instrumenty kapitałowe (w tym obligacje) 

odgrywają kluczową rolę. Podstawowym problemem ograniczającym znaczenie 

obligacji przy finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych jest ograniczona od-

powiedzialność emitenta względem stron trzecich. Z uwagi na to, że struktura 

emisji obligacji nie ma wkomponowanego elastycznego mechanizmu kontroli 

i monitoringu projektu, mogą wystąpić problemy związane ze zdolnością szyb-

kiego reagowania na zmieniające się okoliczności wpływające na efektywność 

całego przedsięwzięcia. Przy kredytach taką rolę pełni bank – lider prowadzący 

konsorcjum i skupiający wszystkich wierzycieli, natomiast przy emisji obligacji 

taki podmiot nie występuje. Banki angażujące się w finansowanie projektów 

obarczonych wysokim ryzykiem mogą znacząco wpływać na ich realizację oraz 

oddziaływać na niekorzystne zjawiska, natomiast nabywcy obligacji z reguły 

takiego doświadczenia nie posiadają i nie mogą odgrywać roli aktywnych inwe-

storów. W praktyce nie ma możliwości zwołania zgromadzenia nabywców ob-

ligacji. Poza tym najczęściej nabywcy obligacji nie mają wystarczającej wiedzy 

ani doświadczenia w podejmowaniu wiarygodnych decyzji w sprawie skompli-

kowanych projektów. Nabywcy obligacji mniej są zainteresowani realizacją 

i zaawansowaniem projektu, a bardziej spodziewanym zwrotem z zainwestowa-

nych środków.  

Podstawową przewagą obligacji nad kredytami jest możliwość przycią-

gnięcia większej grupy inwestorów. Emisja obligacji ponadto odróżnia się niż-

szymi kosztami oprocentowania, dużą elastycznością i możliwością promowa-

nia emitenta. Dokumentacja dotycząca emisji zwykle wymaga spełnienia mniej-

szej ilości warunków w stosunku do dokumentacji kredytowej, co powoduje 

szybsze zamknięcie transakcji. Należy też mieć na uwadze, że emisje obligacji 

wymagają publicznego ujawniania wszystkich kontraktów związanych z projek-

tami, ze szczegółami dotyczącymi ich działalności finansowej, co w przypadku 

poufnych informacji może przysparzać wielu problemów. Dodatkowo zbieranie 

wymaganych informacji finansowych może powodować powstawanie znacz-

nych kosztów doradztwa prawnego i audytu
7
.  

                                                           
7  Dodatkowe koszty mogą w krańcowych przypadkach równoważyć oczekiwane oszczędno-

ści na niższych kosztach oprocentowania obligacji. 
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Dla inwestorów obligacje jako sposób inwestowania długoterminowego są 

atrakcyjnym instrumentem, ponieważ są instrumentem znanym, do którego in-

westorzy mają zaufanie
8
, a zwrot z inwestycji jest zagwarantowany na akcep-

towalnym poziomie. Koszty emisji obligacji jako formy długoterminowego za-

dłużenia są szczególnie wysokie dla małych podmiotów. Dla dużych organizacji 

emisja obligacji jest prawie rutynowa, a koszty niskie w relacji do wielkości 

uzyskiwanych obrotów.  

Wysoka kapitałochłonność i długie okresy kredytowania czy udzielania 

pożyczek stwarza w wielu krajach, w tym w Polsce, bariery nie do pokonania 

bez zapewnienia dodatkowego wsparcia ze strony władz publicznych w postaci 

udzielania gwarancji skarbu państwa czy bezpośredniego wspierania finanso-

wego. Ekonomiczne wspieranie przez instytucje sektora publicznego inwestycji 

infrastrukturalnych, wynikające z odpowiedzialności sektora publicznego za za-

pewnianie społeczeństwu optymalnej dostępności do obiektów i sieci infra-

strukturalnych, wpisuje się w nurt teorii neoklasycznej ekonomii instytucjonal-

nej
9
. Przykładem podjętych przez instytucje sektora publicznego działań w Pol-

sce jest uruchomiony w 2012 roku Program „Inwestycje Polskie”.  

3. Miejsce Banku Gospodarstwa Krajowego w Programie „Inwestycje 

Polskie”  

Rządowy Program „Inwestycje Polskie” został powołany w październiku 

2012 roku dla utrzymania dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne 

o wydłużonym horyzoncie czasu, przy jednoczesnym wykorzystaniu komercyj-

nego długoterminowego finansowania oraz zaangażowania kapitałowego (bez 

żadnych preferencyjnych warunków)
10

. Zdaniem pomysłodawców Program ten 

w szczególności miał koncentrować się na rentownych projektach inwestycyj-

nych w obszarze: 

                                                           
8  Rynek obligacji municypalnych rozwija się na rynku amerykańskim od 200 lat, co wpłynę-

ło na wypracowanie takich procedur i regulacji prawnych, które uniemożliwiają niewypłacalność 

dłużnika czy jego upadłość. 
9  Por. J. Małysz, Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, 

„Ekonomista” 2003, nr 3, s. 315–340; T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 145–147; M. Gorynia, B. Jankowska, E. Maślak, 

Branża jako przedmiot badań w ekonomii, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 3 (103), s. 50. 
10  Program „Inwestycje Polskie”, www. bgk.pl (10.06.2014).  
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a) infrastruktury energetycznej (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowej 

(sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny),  

b) zagospodarowania złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków),  

c) infrastruktury transportowej,  

d) infrastruktury samorządowej (utylizacja odpadów, komunikacja),  

e) infrastruktury przemysłowej, 

f) infrastruktury telekomunikacyjnej.  

Założono w Programie, że dawcami kapitału dla dużych, strategicznych 

inwestycji infrastrukturalnych będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 

oraz spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe SA (PIR) dokapitalizowywane 

przez Skarb Państwa do kwoty 10 mld zł. Środki na dokapitalizowanie pocho-

dzą ze zbywania pakietów akcji PGE SA, PKO BP SA, PZU SA i Ciech SA.  

Przeznaczeniem środków pozyskanych
11

 w ten sposób przez BGK ma być 

zwiększenie akcji kredytowej oraz prowadzenie działalności gwarancyjnej za-

bezpieczającej długoterminowe finansowanie inwestycji infrastrukturalnych.  

BGK w Programie „Inwestycje Polskie” przypisano rolę ostatniego po-

życzkodawcy zabezpieczającego zamknięcie finansowe określonego projektu 

inwestycyjnego, przy czym pomoc banku będzie prowadzona na warunkach 

komercyjnych.  

Przyjętą rolę BGK jako ostatniego pożyczkodawcy należy uznać za słusz-

ne posunięcie, które może i powinno sprzyjać rozwojowi i finansowemu struk-

turyzowaniu inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Natomiast niezrozumiałe 

jest wykonywanie tej funkcji przez państwowy bank, traktowany jako bank 

Skarbu Państwa, na zasadach komercyjnych, co bezpośrednio oznacza chęć 

uzyskiwania jak największych korzyści finansowych. Taka postawa przeczy 

misji BGK
12

.  

                                                           
11  W styczniu 2013 roku przeprowadzono sprzedaż posiadanych przez BGK akcji PKO BP 

SA, która spowodowała zwiększenie funduszy własnych BGK z ok. 1,9 mld zł do ok. 6 mld zł, 

a to umożliwia wzrost limitu potencjalnego zaangażowania finansowego BGK dla pojedynczego 

podmiotu lub grupy ze sobą powiązanych podmiotów z ok. 0,47 mld zł do ok. 1,5 mld zł., www. 

bgk.pl (19.06.2014). 
12 Misja BGK jest zapisana następująco: Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa in-

stytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicz-

nych. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych pro-

gramów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. Dba o 

nowoczesność i wysoką jakość oferty oraz podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami, ela-

stycznie reagując na ich potrzeby. Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest sprawna i efektyw-

na kosztowo realizacja działalności zleconej przez Państwo, uzupełniona przez rozwój atrakcyjnej 
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4. Miejsce spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe w Programie „Inwestycje 

Polskie” 

Inicjatywa powołania specjalistycznej instytucji dla oceny i finansowania 

inwestycji infrastrukturalnych powstała dwa lata temu pod nazwą Inwestycje 

Polskie i została usankcjonowana utworzeniem spółki Polskie Inwestycje Roz-

wojowe (PIR SA) w czerwcu 2013 roku, której celem jest zapewnienie finan-

sowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych na tery-

torium Polski.  

PIR SA pełni rolę inwestora kapitałowego i dostawcy finansowania typu 

mezzanine w projektach infrastrukturalnych na zasadach komercyjnych, co 

oznacza możliwość finansowania tylko takich projektów infrastrukturalnych, 

które gwarantują finansową stopę zwrotu. PIR angażuje się w takie projekty, 

których oczekiwana stopa zwrotu jest adekwatna do ryzyka i oczekiwań rynku. 

Proces inwestycyjny w PIR jest zorganizowany podobnie jak w międzynarodo-

wych funduszach infrastrukturalnych czy firmach private equity. W takim uję-

ciu PIR może być traktowany jako inwestor prywatny.  

Działalność PIR-u jest prowadzona zgodnie z założoną polityką inwesty-

cyjną wyrażoną czteroma zasadami
13

: 

a) przyczynianie się do rozwoju gospodarczego Polski,  

b) inwestowanie na zasadach rynkowych, 

c) aktywizowanie kapitału prywatnego do inwestycji w polską infrastruk-

turę, 

d) rozpowszechnianie w Polsce dobrych praktyk biznesowych.  

PIR SA inwestuje jedynie w projekty na terenie Polski lub na terytorium 

polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej (EEZ) na Morzu Bałtyckim, które przy-

czyniają się do wzrostu polskiego PKB oraz tworzą nowe miejsca pracy lub za-

pewniają wzrost efektywności. PIR może również inwestować w projekty 

transgraniczne, których aktywa położone są głównie w Polsce, ale częściowo 

poza jej granicami. 

Inwestycje PIR odbywają się przy współudziale kapitału prywatnego. PIR 

może stosować elastyczne narzędzia inwestycyjne – kapitał, instrumenty mez-

                                                                                                                                              

oferty działalności własnej dla wybranych segmentów rynku, w których bank może wykorzystać 

swoje naturalne przewagi, www.bgk.com.pl (28.06.2014). 
13  Polityka inwestycyjna, www.pir.pl (10.06.2014). 
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zanine, a także inwestycje poprzez fundusze infrastrukturalne. Dzięki temu mo-

że angażować się w różnorodne projekty i wspierać rozwój polskiego rynku in-

westycji infrastrukturalnych. 

W swej polityce PIR kieruje się dobrymi praktykami biznesowymi, w tym 

24 zasadami GAPP [Generally Accepted Principles and Practices] zalecanymi 

do przestrzegania przez fundusze kapitałowe, w tym fundusze infrastrukturalne, 

dobrymi praktykami spółek GPW oraz zasadami określanymi przez Europejskie 

Stowarzyszenie Funduszy Private Equity i Venture Capital [European Private 

Equity and Venture Capital Association]. 

Głównym założeniem PIR jest inwestowanie w wybrane sektory infra-

struktury gospodarczej, którymi są
14

: 

a) energetyka, 

b) transport, 

c) telekomunikacja, 

d) inwestycje samorządowe (gospodarka odpadami, wodno-

kanalizacyjna, drogi gminne, itp.). 

PIR dokonał analizy i oceny 54 projektów infrastrukturalnych, z czego 

6 o wartości 4,93 mld zł przeszło etap wstępnej akceptacji (zestawienie wstęp-

nie zaakceptowanych projektów przedstawiono w tabeli 1). Żaden projekt nie 

został wytypowany do etapu akceptacji, a potem realizacji.  

Tabela 1 

Projekty infrastrukturalne wstępnie zaakceptowane przez PIR 

Lp. Strona kontraktu Opis projektu 

1. TAURON Finansowanie budowy bloku energetycznego o mocy 

43 MW w Elektrowni Łagisza w Będzinie 

Wartość inwestycji: 1,5 mld złotych 

Udział PIR: 750 mln złotych 

2. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w Olszty-

nie 

Wybudowanie elektrociepłowni działającej w wyso-

kosprawnej kogeneracji oraz modernizacja ciepłowni 

miejskiej Kortowo. Projekt PPP 

Wartość inwestycji: 600 mln złotych 

Udział PIR: brak informacji 

3. Grupa LOTOS i Grupa Powołanie spółki inwestycyjnej i wykonanie studium 

                                                           
14  Założeniem PIR jest także inwestowanie w infrastrukturę niepubliczną związaną z rozwo-

jem przemysłu (infrastruktura przemysłowa). 
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Lp. Strona kontraktu Opis projektu 

AZOTY wykonalności kompleksu petrochemicznego 

Wartość inwestycji: 12 mld złotych 

Udział PIR: 750 mln złotych 

4. LOTOS Petrobaltic SA Finansowanie projektu związanego z zagospodaro-

waniem złoża ropy naftowej B8 na Bałtyku 

Wartość inwestycji: 1,6 mld złotych 

Udział PIR: 250–563 mln złotych 

5. HAWE SA Doprowadzenie sieci światłowodowej do 870 tys. 

mieszkań w całej Polsce 

Wartość inwestycji: 560 mln złotych 

Udział PIR: ok. 120 mln złotych 

6. Urząd Marszałkowski woj. ku-

jawsko-pomorskiego 

Finansowanie budowy, przebudowy i utrzymania 

dróg wojewódzkich w woj. kujawsko-pomorskim  

Wartość inwestycji: 400 mln złotych 

Udział PIR: brak informacji 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie materiałów zamieszczonych na www.pir.pl, 

(19.06.2014). 

Spółka PIR jest w trakcie tworzenia Funduszu Komunalnego w wysokości 

600 mln PLN, który ma rozpocząć działalność w drugiej połowie 2014 roku 

Środki Funduszu będą przeznaczone na współfinansowanie inwestycji gmin-

nych o wartości kosztorysowej od 50 do 750 mln PLN przy maksymalnym 

udziale PIR-u do 49 % wartości inwestycji
15

. 

Działalność PIR-u trwa od niedawna. Trudno na tej podstawie wyprowa-

dzać jednoznaczne wnioski. Jednak wydaje się, że założona filozofia działalno-

ści oraz wstępnie zaakceptowane do realizacji projekty nie dają podstaw do 

zweryfikowania tezy, że utworzona instytucja będzie pełnić rolę podmiotu sty-

mulującego i wspomagającego realizację inwestycji infrastrukturalnych w Pol-

sce. W takim ujęciu jest to kolejna komercyjna instytucja finansowa operująca 

prywatnym kapitałem. 

Podsumowanie 

Wysoka kapitałochłonność inwestycji infrastrukturalnych jest związana 

z koniecznością poszukiwania poza budżetowych źródeł finansowania. Najważ-

niejszymi partnerami finansowymi są banki oraz multilateralne instytucje finan-

sowe. Z uwagi na wysoki poziom ryzyka towarzyszącego inwestycjom infra-

                                                           
15  Samorządy dostaną dwa miliardy na inwestycje, http://moje.radio.lublin.pl (10.06.2014). 
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strukturalnym zarówno od strony techniczno-technologicznej, społecznej, poli-

tycznej, jak i finansowej, instytucje finansowe domagają się dodatkowych za-

bezpieczeń w postaci zwiększonego wkładu własnego czy poręczeń i gwarancji.  

Jak się wydaje, rządowy Program „Inwestycje Polskie”, w ramach którego 

działa Bank Gospodarstwa Krajowego oraz spółka Polskie Inwestycje Rozwo-

jowe, nie spełni przypisanej mu roli stymulowania większego rozwoju inwesty-

cji infrastrukturalnych w Polsce.  
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INSTITUTIONAL STIMULANTS OF DEVELOPMENT OF 

INFRASTRUCTURE PROJECTS IN POLAND 

Summary 

In Poland, like as in other countries, there is a big demand for infrastructure pro-

jects, which realization, because of infrastructure features, has brought many problems. 

Gaining of funds for infrastructure projects is really difficult process because of high 

level of capital absorbency and long term of infrastructure projects realization. Budgets 

of many countries have been balancing at admissible limits of deficits in terms of higher 

and higher communities expectations for social security in one side, and access to mod-

ern and general infrastructure. A high level of capital absorbency and long terms of 

loans and grants creates barriers impossible to overcome without state guarantees or ad-

ditional financial support. For this reasons in Poland has come to life Program “Polish 

Investment”. The aim of a paper is to assess an activity of such Program.  

Keywords: investment projects, infrastructure, Poland, funding sources, institu-

tional support, financial support 
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DAWID DAWIDOWICZ 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  

ALTERNATYWNE SPOSOBY FINANSOWANIA JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 

Streszczenie 

Jednostki samorządu terytorialnego przygotowują się do pozyskania kolej-

nych środków finansowych pochodzących z UE z nowej perspektywy na lata 

2014–2020. Realizacja inwestycji jest zagrożona przez pogarszającą się sytu-

ację finansową JST.  

Artykuł poświęcono problemowi pozyskania nowych środków finanso-

wych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środ-

ków Unii Europejskiej. Celem artykułu jest analiza możliwości implementacji 

nowych, z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, sposobów fi-

nansowania inwestycji współfinansowanych środkami z UE z uwzględnieniem 

ich organizacji oraz ryzyka związanego z wdrożeniem poszczególnych sposo-

bów finansowania JST.  

Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, partnerstwo pu-

bliczno-prywatne, sekurytyzacja 

Wprowadzenie 

Spowolnienie gospodarcze, które miało miejsce w Polsce w latach 2008–

2012 wpłynęło na potrzebę zwiększenia dochodów gmin, co wynika ze zwięk-

szonego zapotrzebowania na kapitał z powodu chęci pozyskania jak największej 
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puli środków europejskich przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć inwe-

stycyjnych. Zazwyczaj pozyskany kapitał pochodził z kredytu bankowego lub 

z wyemitowanych obligacji. Ten sposób pozyskania kapitału na inwestycje re-

alizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) powoduje zwiększe-

nie ich zadłużenia oraz ogranicza możliwość utrzymania wysokiego tempa re-

alizacji inwestycji i wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie.  

Celem artykułu jest analiza finansowa jednostek samorządu terytorialnego 

w Polsce oraz wskazanie alternatywnych źródeł ich finansowania wraz z autor-

ską propozycją sposobu organizacji transakcji sekurytyzacji w JST.  

1. Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego  

W 2014 roku otworzyła się kolejna perspektywa pozyskania przez JST 

nowych środków pochodzących z Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Możli-

wości absorpcyjne JST są jednak ograniczone. Wynikają zasadniczo z inten-

sywności wykorzystania środków w poprzednim okresie, tj. w latach 2007–

2013. W nowej perspektywie głównym celem wykorzystania środków w Polsce 

ma być wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjo-

nalnych potencjałów w takich obszarach, jak: konkurencyjna gospodarka, spój-

ność społeczna i terytorialna, sprawne i efektywne państwo. Środki przeznaczo-

ne zostaną m. in. na: wsparcie infrastruktury, zwiększenie dostępności techno-

logii informacyjno-komunikacyjnej, podnoszenie konkurencyjności małych 

i średnich przedsiębiorstw, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, 

ochronę środowiska naturalnego, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracow-

ników. Warto zaznaczyć, że przyznane środki w wysokości 119,90 mld euro są 

nominalnie większe niż wartość środków przyznanych Polsce na lata 2007–

2013. Oznacza to, że rząd oraz JST stoją przed wyzwaniem zgromadzenia od-

powiedniego wkładu własnego (do 50% wartości inwestycji) na realizację za-

mierzonych celów, w których wykorzystane zostaną środki unijne. Środki takie 

będzie trzeba zgromadzić w okresie, na który przyznano środki, gdyż najpraw-

dopodobniej w przyszłości środki unijne dla Polski nie będą przyznawane już 

w takiej wysokości. Wymusza to od JST nowego podejścia do zarządzania po-

siadanym majątkiem w celu jak najbardziej efektywnego jego wykorzystania.  

Tymczasem istnieją czynniki ograniczające możliwości finansowania JST 

z dotychczasowych źródeł (rys. 1).  
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Rys. 1.  Czynniki ograniczające pozyskanie zewnętrznych źródeł kapitału w JST 

Źródło:  opracowanie własne. 

Ocena sytuacji finansowej JST została przeprowadzona na podstawie ana-

lizy wartości wybranych wskaźników finansowych z lat 2007–2012. Szczegól-

nie skoncentrowano się na wskaźnikach budżetowych oraz wskaźnikach zadłu-

żenia.  

W analizie wykorzystano
1
: 

1. Wskaźnik WB3 – Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem. 

Wyższe wartości wskaźnika oznaczają większe możliwości inwesty-

cyjne lub większe możliwości zwiększenia wydatków bieżących. 

Wskaźnik oznacza także, jaka jest zdolność JST do zaciągania nowych 

zobowiązań w stosunku do dochodów własnych.  

2. Wskaźnik WB7 – Wskaźnik samofinansowania. Na podstawie wskaź-

nika WB7 można ocenić stopień finansowania inwestycji środkami wła-

snymi. Im wyższa wartość, tym wyższa płynność finansowa JST.  

                                                           
1  Zob. Ministerstwo Finansów, Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego w latach 2010–2012, Warszawa 2013, s. 6–11, http://www.finanse.mf.gov.pl/ 

documents/766655/5185482/Wska%C5%BCniki+_2010-2012_wstep.pdf (25.05.2014). 
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3. Wskaźnik WZ1 – Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem. Na 

podstawie wartości wskaźnika można ocenić, jak wysoki jest udział 

zobowiązań JST w dochodach ogółem. Im niższe wartości tego wskaź-

nika tym lepiej, jednak mogą one także wskazywać na brak korzysta-

nia z dźwigni finansowej.  

4. Wskaźnik WZ3 – Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia. 

Wskaźnik stanowi relację sumy odsetek od kredytów i pożyczek oraz 

spłat rat kapitałowych w stosunku do dochodów ogółem danej JST.  

5. Wskaźnik WZ5 – Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia. 

Im większe wartości tego wskaźnika, tym większe ryzyko niewypła-

calności JST. 

6. Wskaźnik WZ6 – Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżą-

cymi i obsługą zadłużenia. Na podstawie tego wskaźnika można ocenić 

obciążenie dochodów bieżących wydatkami i obsługą zadłużenia mie-

rzonych odsetkami i ratami kapitałowymi. 

W tabelach od 1 do 7 zamieszczono wartości analizowanych wskaźników 

w podziale dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich, dla miast na pra-

wach powiatu, powiatów, metropolii oraz dla województw.  

Tabela 1 

Średnie geometryczne wartości wskaźników finansowych dla gmin wiejskich  

w latach 2007–2012 (w %) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

WB3  11,6 12,8 10,8 7,4 7,2 8,6 

WB7  152,6 127,3 109,3 63,4 101,3 153,0 

WZ1  14,4 13,8 17,2 26,9 30,6 28,8 

WZ3 5,2 4,4 4,1 4,9 8,1 9,2 

WZ5 16,1 13,8 14,5 17,7 28,1 30,3 

WZ6 93,4 91,3 93,0 97,4 101,3 101,0 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów Wskaźniki do 

oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–

2012, http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/op- 

racowania (24.05.2014). 
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Tabela 2 

Średnie geometryczne wartości wskaźników finansowych dla gmin miejsko-wiejskich 

w latach 2007–2012 (w %) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

WB3 10,4 10,9 8,3 4,9 6,0 6,9 

WB7 134,0 115,5 90,6 60,6 84,8 131,2 

WZ1 19,5 18,7 23,9 32,7 37,1 35,8 

WZ3 6,2 5,5 5,0 5,39 7,47 9,43 

WZ5 15,0 13,3 13,2 15,9 21,2 24,2 

WZ6 95,7 94,4 96,5 101,3 102,4 103,0 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów Wskaźniki do 

oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–

2012, http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/op- 

racowania (24.05.2014). 

Tabela 3 

Średnie geometryczne wartości wskaźników finansowych dla gmin miejskich  

w latach 2007–2012 (w %) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

WB3 11,1 10,9 5,2 3,2 5,3 5,4 

WB7 149,9 109,1 61,7 66,5 91,9 106,8 

WZ1 19,6 19,5 25,8 32,4 35,6 35,5 

WZ3 6,4 5,8 5,3 6,1 7,1 8,0 

WZ5 10,7 9,5 9,4 11,3 13,3 14,8 

WZ6 95,7 95,5 100,3 103,6 102,1 103,1 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów Wskaźniki do 

oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–

2012, http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/op- 

racowania (24.05.2014). 
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Tabela 4 

Średnie geometryczne wartości wskaźników finansowych dla miast na prawach powiatu 

w latach 2007–2012 (w %) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

WB3  11,4 10,2 5,5 4,5 4,8 4,9 

WB7  118,2 97,4 62,3 65,4 76,1 95,6 

WZ1  22,8 22,8 30,1 34,7 39,2 39,7 

WZ3 7,8 6,0 5,3 6,0 8,0 7,7 

WZ5 13,3 10,6 10,3 12,2 15,8 15,5 

WZ6 96,2 95,4 99,7 101,6 103,5 103,1 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów Wskaźniki do 

oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–

2012, http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/op- 

racowania (24.05.2014). 

Tabela 5 

Średnie geometryczne wartości wskaźników finansowych dla powiatów  

w latach 2007–2012 (w %) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

WB3  5,7 6,0 4,5 3,6 5,5 4,9 

WB7 123,7 113,8 70,3 76,9 95,4 127,5 

WZ1 16,9 16,3 19,6 24,2 26,1 26,7 

WZ3 5,9 4,9 4,2 4,9 5,5 6,8 

WZ5 20,2 17,0 17,0 19,6 22,3 26,0 

WZ6 100,3 98,8 99,7 101,4 100,0 102,0 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów Wskaźniki do 

oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–

2012, http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/op- 

racowania (24.05.2014). 
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Tabela 6 

Średnie geometryczne wartości wskaźników finansowych dla metropolii  

w latach 2007–2012 (w %) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

WB3  15,4 13,3 7,2 4,8 5,9 4,7 

WB7  106,3 86,3 55,5 60,9 60,1 74,1 

WZ1  25,8 29,1 39,9 46,4 55,8 55,0 

WZ3 6,1 5,6 5,6 7,3 8,3 8,3 

WZ5 8,8 8,1 8,6 11,6 12,8 13,7 

WZ6 89,9 91,7 98,4 103,0 102,8 104,3 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów Wskaźniki do 

oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–

2012, http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/op- 

racowania (24.05.2014). 

Tabela 7 

Średnie geometryczne wartości wskaźników finansowych dla województw  

w latach 2007–2012 (w %) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

WB3  23,2 22,3 10,1 10,3 10,0 10,7 

WB7  113,7 110,2 92,8 83,0 83,0 90,7 

WZ1  21,6 16,9 13,9 27,4 34,4 38,8 

WZ3 13,8 9,5 3,6 2,9 4,6 4,5 

WZ5 24,6 21,2 11,7 10,6 12,3 14,0 

WZ6 89,4 85,1 88,7 90,2 92,5 91,5 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów Wskaźniki do 

oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–

2012, http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/op- 

racowania (24.05.2014). 

Na podstawie analizy danych zawartych w tabelach 1–7 można stwierdzić, 

że wskaźnik nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (WB3) uległ wyraźne-

mu zmniejszeniu we wszystkich JST. Najniższą wartością wskaźnika w 2012 

roku charakteryzowały się metropolie oraz miasta na prawach powiatu.  
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W wypadku analizy wskaźnika samofinansowania można stwierdzić, że 

wartość tego wskaźnika dla większości JST spadła do poziomu poniżej 100% 

w latach 2009–2011. Największy spadek tego wskaźnika dotyczył miast na 

prawach powiatu, metropolii oraz województw. Z analizy można wyciągnąć 

wniosek, że miasta na prawach powiatu, metropolie oraz województwa w 2012 

roku nie miały wystarczających środków własnych na finansowanie inwestycji 

albo że liczba inwestycji w tych JST była niska.  

Wartości wskaźników zadłużenia pozwalają wysnuć wniosek, że zadłuże-

nie JST wyraźnie wzrastało w analizowanym okresie. Najbardziej zadłużone 

były ponownie metropolie oraz miasta na prawach powiatu. Rosną także koszty 

obsługi długu. Ogranicza to możliwość finansowania się w drodze emisji obli-

gacji komunalnych.  

Poza pogarszającą się sytuacją finansową kolejnym czynnikiem ogranicza-

jącym możliwość pozyskania kapitału przez JST są określone w ustawie o fi-

nansach publicznych limity zadłużeniowe JST
2
. Ponadto planowane jest 

zmniejszenie progów ostrożnościowych państwowego długu publicznego 

o 7 punktów procentowych. Pierwszy próg ostrożnościowy zmniejszy się z 50% 

do 43%, natomiast drugi próg ostrożnościowy zmniejszy się z 55% do 48%
3
.  

Szczegółowa analiza budżetów gmin pozwala stwierdzić, że praktycznie w 

każdej gminie istnieje znaczna wartość należności z tytułu podatków. Często 

także dochodzi do umarzania zaległych zobowiązań podatkowych lub rozkłada-

nia tych zobowiązań na raty. 

Realizacja inwestycji przez JST z wykorzystaniem środków unijnych w la-

tach 2007–2013 wymagała stosownego wkładu własnego. Wkład ten pochodził 

zazwyczaj ze środków własnych, w dalszej kolejności z kredytów oraz z emisji 

papierów wartościowych, co prowadziło do silnego zadłużania się JST w tym 

czasie. Potrzeba realizacji kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych dofinanso-

wanych z funduszy europejskich w latach 2014–2020 będzie wymagała od JST 

bardziej efektywnych sposobów zarządzania posiadanym majątkiem, niż ogra-

niczenie się do korzystania z klasycznych źródeł finansowania.  

  

                                                           
2  Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240), art. 243. 
3  Zob. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_ 

publisher/6PxF/content/id/7834231;jsessionid=92CC41F66FEB92A668BAB1B051E7EBCB  

(28.05.2014). 
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2. Nowe sposoby finansowania JST  

Klasyczne źródła finansowania JST poza dotacjami, subwencjami oraz do-

chodami własnymi, czyli np. kredyty bankowe oraz emisje obligacji przycho-

dowych, poza zwiększeniem zadłużenia są obarczone szeregiem wymagań, któ-

re muszą spełnić JST
4
.  

Wśród instrumentów, które nie generują zadłużenia, a pozwalają na pozy-

skanie kapitału na realizację nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz po-

prawę efektywności gospodarowania majątkiem JST, można wymienić: 

a) partnerstwo publiczno-prywatne; 

b) sekurytyzację.  

„Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) oznaczają formę współpracy mię-

dzy podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest po-

prawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje opera-

cji realizujących usługi publiczne, przez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie 

ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału”
5
.  

W latach 2007–2013 można było zidentyfikować w Polsce 21 projektów 

hybrydowych (realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego) 

o łącznej wartości 4.138 mln zł
6
. W nowej perspektywie ta wielkość ulegnie 

najprawdopodobniej zwiększeniu. Szczególnie, że JST mają coraz większe do-

świadczenie w tego typu umowach, a także mogą korzystać ze sprawdzonych 

wzorców opisywanych w literaturze przedmiotu oraz utworzonej przez Mini-

sterstwo Rozwoju Regionalnego Platformy PPP, która wspiera projekty z zakre-

su gospodarki odpadami, budowy dróg, ochrony zdrowia, budowy budynków 

publicznych oraz efektywności energetycznej.  

Warte podkreślenia są inwestycyjne realizowane w ramach PPP w zakresie 

ochrony zdrowia, termoizolacji obiektów użyteczności publicznej, w sporcie 

i turystyce. Różnorodność modeli PPP pozwala na dobór odpowiedniego mode-

lu do konkretnego projektu inwestycyjnego (tab. 8). 
  

                                                           
4  Zob. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lex, Warszawa 2012, s. 

230. 
5  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r., DzUrz UE z dnia 20 grudnia 2013 r. art. 2, pkt. 24. 
6  Baza projektów hybrydowych 2007–2013, http://www.ppp.gov.pl/Laczenie/strony/Baza_ 

projektow_hybrydowych.aspx (26.05.2014). 
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Tabela 8 

Modele PPP  

Lp. Nazwa modelu 
Sekwencja działań podmiotu prywatnego, 

charakterystycznego dla danego modelu 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

OM (Operations and Maintenance) 

DB (Design–Bulid) 

BOO (Build–Own– Operate) 

BOR (Bulid–Operate–Renew) 

BOOL (Bulid–Own–Operate–Transfer) 

BLT (Build–Lease–Transfer) 

BRT (Build–Rent–Transfer) 

BTO (Build–Transfer–Operate) 

BOT (Build–Operate–Transfer) 

LDO (Lease–Develop–Operate) 

BDO (Buy–Develop–Operate) 

DBO (Design–Bulid–Operate) 

DBFO (Design–Build–Finance–Operate) 

DCMF (Design–Create–Manage–Finance) 

MOT (Modernize–Operate/Own–Transfer) 

ROO (Renew–Own–Operate) 

Eksploatuj–Utrzymuj 

Projektuj–Buduj 

Buduj–Posiadaj–Eksploatuj 

Buduj–Eksploatuj–Odnawiaj koncesję 

Buduj–posiadaj–Eksploatuj–Przekaż 

Buduj–Najmuj–Przekaż 

Buduj–Dzierżaw–Przekaż 

Buduj–Przekaż–Eksploatuj 

Buduj–Eksploatuj–Przekaż 

Dzierżaw–Rozwijaj–Eksploatuj 

Kupuj–Rozwijaj–Eksploatuj 

Projektuj–Buduj–Eksploatuj 

Projektuj–Buduj–Finansuj–Eksploatuj 

Projektuj–Buduj–Zarządzaj–Finansuj 

Modernizuj–Eksploatuj/Posiadaj–Przekaż 

Uzdrów–Posiadaj–Eksploatuj 

Źródło:  M. Poniatowicz, Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze samorządowym 

a problematyka lokalnego długu publicznego, „Optimum Studia Ekonomiczne” 

2011,  nr 3 (51), s. 41. 

Większość programów wykorzystywanych w ramach PPP, takich jak: 

DBFO, BTO, BOT, czy BOO jest realizowana na etapie budowy, eksploatacji 

i własności (z wyjątkami) przez sektor prywatny. Realizowane projekty generu-

ją dochody pochodzące od użytkowników lub od sektora publicznego, nato-

miast zapłatę otrzymuje sektor prywatny
7
.  

Wyniki analizy rynku PPP w Polsce oraz w Unii Europejskiej pozwalają 

stwierdzić, że zaangażowanie środków unijnych w finansowanie projektów 

w formule PPP jest w dalszym ciągu stosunkowo niskie
8
. Jednak pozytywnym 

                                                           
7  Zob. E.R. Yescombe, Partnerstwo publiczno-prywatne (zasady wdrażania i finansowania), 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 32. 
8  K. Brzozowska, Zaangażowanie środków Unii Europejskiej w finansowanie projektów PPP 

w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 794, „Ekonomiczne Problemy 

Usług” nr 108, Szczecin 2013, s. 47–66.  
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zjawiskiem jest to, że JST w Polsce zaczynają korzystać z formuły PPP i reali-

zować projekty hybrydowe łączące PPP i fundusze europejskie
9
.  

Główną zaletą PPP jest przede wszystkim transfer ryzyka (podział ryzyka) 

na podmiot prywatny. Wśród ryzyk związanych z PPP wyróżnia się z kolei ry-

zyko polityczne, ryzyko związane z realizacją inwestycji oraz ryzyko w fazie 

eksploatacji.  

Innym sposobem wsparcia JST w realizacji inwestycji współfinansowa-

nych przez fundusze europejskie jest, poza PPP, wykorzystanie sekurytyzacji.  

Sekurytyzacja oznacza transakcję, w wyniku której następuje transfer ry-

zyka z podmiotu, który inicjuje taką transakcję na rynek finansowy przez za-

mianę aktywów takiego podmiotu na papiery wartościowe. Zaletą sekurytyzacji 

jest: 

a) transfer ryzyka z JST na rynek finansowy, 

b) uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych w aktywach JST, 

c) poprawa standingu finansowego JST, 

d) rozwiązanie problemu nieściągalności wierzytelności, 

e) poprawa efektywności zarządzania majątkiem gminy, 

f) polepszenie oceny ratingowej JST, 

g) możliwość wyboru spółki specjalnego przeznaczenia (SPV) i pośredni 

wpływ na emitowane instrumenty finansowe, 

h) możliwość pozyskania kapitału w celu odzyskania możliwości finan-

sowania tradycyjnego, 

i) możliwość realizacji większej liczby inwestycji, 

j) możliwość pozyskania kapitału jako wkładu własnego przy realizacji 

inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich. 

„Zielone światło” w zakresie stosowania transakcji sekurytyzacyjnych daje 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, w którym zapisano, że w zakresie 

pozyskania wkładu własnego można stosować sekurytyzację
10

, szczególnie 

w realizacji operacji generujących dochód po ich ukończeniu
11

.  

                                                           
9  Partnerstwo publiczno-prywatne w ramach funduszy europejskich 2007–2013, Minister-

stwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013, s. 16 i 26.  
10  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. 
11  „Dochód – oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych 

przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty pono-

szone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę 

gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty 
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Wprowadzane są w życie pomysły utworzenia funduszu wspierającego 

inwestycje samorządowe, którego celem miałoby być inwestowanie w udziały, 

akcje samorządowych spółek infrastrukturalnych. Docelowa wartość aktywów 

takiego funduszu ma wynosić 600 mln zł
12

. Fundusz miałby powstać we współ-

pracy Polskich Inwestycji Rozwojowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

Innym sposobem wykorzystania instytucji funduszu inwestycyjnego jest 

potencjalna możliwość utworzenia samorządowego funduszu sekurytyzacyjne-

go.  

Inicjatorem transakcji sekurytyzacyjnej byłaby jednostka samorządu tery-

torialnego (schemat 2). Transakcja sekurytyzacyjna może zostać przeprowadzo-

na w oparciu o utworzoną spółkę (SPV) lub za pośrednictwem funduszu sekury-

tyzacyjnego. Druga możliwość jest bardziej efektywna od pierwszej z punktu 

widzenia ekonomicznego, gdyż fundusze inwestycyjne są zwolnione z koniecz-

ności zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
13

.  

Transakcje sekurytyzacyjne mogą być prostsze od umów zawieranych 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i znacznie szybsze. Wynika to 

z faktu, iż w ramach PPP istnieje konieczność znalezienia właściwego (wiary-

godnego) partnera prywatnego, który zagwarantuje realizację danego przedsię-

wzięcia, za które odpowiedzialna jest JST, a także, że umowa powinna określać 

zarówno interes publiczny JST oraz interes inwestora prywatnego, co związane 

jest z długimi negocjacjami poprzedzającymi podpisanie takiej umowy. Pewne 

problemy mogą pojawić się także na etapie realizacji PPP. 

W wypadku transakcji sekurytyzacyjnej czas związany z przeprowadze-

niem takiego procesu może być krótszy niż w PPP (zwłaszcza przy realizacji 

kolejnej transakcji) i ogranicza się zasadniczo do przeprowadzenia negocjacji 

dotyczących ceny sekurytyzowanych aktywów.  

Przedmiotem transakcji sekurytyzacyjnych w jednostkach samorządu tery-

torialnego mogą być wierzytelności regularne lub wierzytelności przedawnione 

czy zagrożone, podobnie jak odbywa się to w bankach. 

                                                                                                                                              

odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia”, Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 61, ust. 1. 
12  BGK dla JST. Powstanie fundusz wspierający inwestycje samorządowe, http://www.sa- 

morzad.pap.pl/depesza/szablon.depesza/dep/136784/ (12.05.2014).  
13  Zwolnienie zostało uregulowane w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodów 

funduszu.  
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Rys. 2.  Możliwa i potencjalna organizacja przeprowadzenia transakcji sekurytyzacyjnej 

w jednostkach samorządu terytorialnego  

Gdzie: 

      aktualna możliwość organizacji transakcji sekurytyzacyjnych w JST  

      potencjalne możliwości organizacji transakcji sekurytyzacyjnych w JST 

JST – jednostka samorządu terytorialnego 

TFI – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  

TFI JST – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego  

TFI BGK – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego  

SFS – Samorządowy Fundusz Sekurytyzacyjny 

SPV – Spółka specjalnego przeznaczenia (Special Purpose Vehicle)  

Źródło:  opracowanie własne. 
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W wypadku sekurytyzacji wierzytelności przedawnionych, sprzedaż na-

leżności wiąże się z ryzykiem pogorszenia kontaktów z mieszkańcami (dłużni-

kami) i może być istotną barierą stosowania sekurytyzacji. W tym wypadku 

aranżer (jednostka samorządu terytorialnego) powinna pozostawić sobie funkcję 

agenta usługowego, co pozwala na kontynuowanie współpracy z mieszkańcami, 

np. gminy, podczas gdy wierzytelności są przekazywane do podmiotu, któremu 

zostały sprzedane. Funkcja taka generuje także dodatkowe dochody.  

Transakcję sekurytyzacyjną można przeprowadzić w oparciu o strategię 

polegającą na transferze środków z wybranych aktywów (należności) bez ich 

sprzedaży bądź w oparciu o transfer aktywów przez sprzedaż należności
14

.  

Utworzenie TFI przez JST nie wymagałoby nadania oceny ratingowej emi-

towanym przez nie instrumentom przez agencje ratingowe ze względu na to, że 

JST charakteryzują się dużą wiarygodnością i płynnością finansową za sprawą 

regularnych przepływów pieniężnych.
15

  

Zamiana wierzytelności w papiery wartościowe (takie jak np. certyfikaty 

inwestycyjne) nie wiąże się z koniecznością ujawniania danych dotyczących 

danej jednostki samorządu terytorialnego, jak ma to miejsce w wypadku emisji 

obligacji. Oznacza to także możliwość przystąpienia do funduszu sekurytyza-

cyjnego większej liczby jednostek samorządu terytorialnego praktycznie w do-

wolnym momencie i zapewnienie odpowiedniej skali i wartości transakcji nie-

zbędnej do jej przeprowadzenia. Brak efektu zadłużania się danej jednostki 

ogranicza także uzależnienie przeprowadzenia takiej transakcji od zgody regio-

nalnej izby obrachunkowej (RIO). Jednak przeprowadzenie takiej transakcji 

obwarunkowane uzyskaniem zgody RIO wpływałoby na jeszcze większą wia-

rygodność przeprowadzanych transakcji i w większym stopniu ograniczałoby 

ryzyko transakcji. Wpływa to na niższe koszty transakcyjne i większe możliwo-

ści pozyskania kapitału. Istotną zaletą takiej akceptacji ze strony RIO jest obni-

żenie ryzyka politycznego tego typu transakcji. 

Ograniczeniem wykorzystania nowego w polskiej tradycji samorządowej 

instrumentu są między innymi: 

                                                           
14  P.J. Szczepankowski, Nowoczesne instrumenty zarządzania aktywami, Wydawnictwo Wyż-

szej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 1998, s. 70.  
15  K. Surówka, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i prak-

tyka, PWE, Warszawa 2013, s. 147. 
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a) niepewna sytuacja prawna związana z wyrażeniem zgody dłużników 

na wykorzystanie ich danych osobowych związanych z wierzytelno-

ściami gminy w procesie sekurytyzacyjnym, 

b) brak doświadczenia w przeprowadzaniu transakcji sekurytyzacyjnych 

przez JST, 

c) obawy władz JST przed wykorzystaniem nowych instrumentów finan-

sowych (ryzyko polityczne), 

d) brak opracowanej ogólnopolskiej procedury przeprowadzania transak-

cji sekurytyzacyjnych w JST, 

e) złożoność procesu transakcji sekurytyzacyjnych (szczególnie pierwszej 

transakcji), 

f) możliwość pogorszenia stosunków np. między gminą a niektórymi 

mieszkańcami gminy w zależności od sposobu organizacji procesu se-

kurytyzacji, 

g) ryzyko niedoszacowania wartości wierzytelności będących przedmio-

tem transakcji sekurytyzacyjnej, 

h) stosunkowo wysokie koszty związane z przeprowadzeniem pierwszej 

transakcji sekurytyzacji (m.in. koszty prawne, itp.), 

i) możliwe problemy z wyizolowaniem jednolitej puli wierzytelności (nie 

wszystkie aktywa mogą być przedmiotem transakcji sekurytyzacyjnej), 

j) możliwe problemy ze stosunkowo niską wartością sekurytyzowanych 

wierzytelności w poszczególnych JST. 

Wśród ryzyk związanych z procesem sekurytyzacji wymienia się przede 

wszystkim ryzyko rynkowe, ryzyko reinwestycji, ryzyko kredytowe, operacyj-

ne, prawne i płynności SPV
16

. 

Propozycja utworzenia samorządowego funduszu sekurytyzacyjnego sta-

nowi rozwiązanie problemów JST związanych z ich sytuacją finansową i moż-

liwością wykorzystania nowych środków unijnych. Fundusz mógłby działać na 

teranie całego kraju. Zaletą tego rozwiązania byłyby niższe koszty przeprowa-

dzenia transakcji sekurytyzacyjnych, możliwość wykorzystania efektu skali – 

łączenia aktywów różnych JST w jedną pulę wierzytelności oraz możliwość 

nieprzerwanego funkcjonowania instytucji, do której mogłyby przyłączać się 

róże JST w zależności od potrzeb. Brak konieczności posiadania ratingu ze 

                                                           
16  Zob. B. Półtorak, Sekurytyzacja kredytu hipotecznego na podstawie działalności banków 

hipotecznych, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 206. 
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względu na wysoką dywersyfikację ryzyka (możliwość zmniejszenia kosztów), 

umożliwiłby inwestorom pozyskanie nowego instrumentu finansowego, jako al-

ternatywę dla lokat bankowych czy obligacji. Utworzenie funduszu mogłoby 

sprzyjać opracowaniu procedur dla JST związanych z inicjacją transakcji seku-

rytyzacyjnych w celu ograniczenia ryzyka politycznego. W celu przełamania 

oporu oraz obaw przed stosowaniem nowego instrumentu finansowego przez 

władze JST, procedura taka winna być opracowana przy współpracy m.in. 

z Ministerstwem Finansów, KNF, CBA
17

 oraz związkami JST. Fundusz mógłby 

działać na zasadzie white label fund, zostać utworzony przez JST, przez BGK 

lub przez jeden z dotychczas funkcjonujących TFI.  

Podsumowanie 

Chęć pozyskania nowych środków unijnych wymusza na JST konieczność 

poszukiwania nowych sposobów finansowania. Poza PPP, który powoli zaczy-

na być wykorzystywany przez JST, niewykorzystanym sposobem finansowania 

JST jest sekurytyzacja. W artykule zaproponowano utworzenie samorządowego 

funduszu sekurytyzacyjnego, który mógłby obsługiwać JST w Polsce i sprzyjać 

efektywniejszemu wykorzystaniu posiadanego przez nich majątku.  

Warunkiem korzystania z nowych źródeł finansowania jest realizowanie 

inwestycji generujących przepływy pieniężne oraz przyjęcie stosownych regu-

lacji prawych mających na celu zminimalizowanie ryzyka politycznego.  
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ALTERNATIVE METHODS OF FINANCING LOCAL GOVERNMENT UNITS 

IN POLAND 

Summary 

The article is devoted to alternative ways of financing of investments in the local 

government units. In the first section assesses the financial situation of local govern-

ment units. The article describes new ways of financing local government units such as 

public-private partnerships and securitization. Author proposed the creation of a local 
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government securitization fund. Such a fund could release frozen capital in receivables 

of local government units and increasing the efficiency of local government assets. 

Condition of using alternative sources of funding is primarily realization of investments, 

that will generate in the future positive cash flow. The second conditions of using alter-

native methods of financing investment in local government units is minimizing politi-

cal risk. 

Keywords: local government units, public-private partnership, securitization 
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BUDŻET PARTYCYPACYJNY W ZARZĄDZANIU FINANSAMI 

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 

Streszczenie 

Kluczowe dla skutecznego i sprawnego działania jednostek samorządu te-

rytorialnego jest zarządzanie nimi. Obejmuje ono w szczególności zarządzanie 

finansami, które ma służyć lepszemu zagospodarowaniu pieniędzy publicznych. 

Jednym z instrumentów zarządzania finansami jest inicjatywa tworzenia budże-

tu partycypacyjnego, który w ostatnich latach cieszy się w Polsce coraz większą 

popularnością i kolejne jednostki terytorialne decydują się na jego wprowadze-

nie. 

Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania budżetu partycy-

pacyjnego w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego w Pol-

sce. Służy temu scharakteryzowanie specyfiki budżetu partycypacyjnego, jego 

zalet i wad oraz wyzwań, jakie stawia posługiwanie się taką formą dysponowa-

nia środkami publicznymi. Dla całościowego przedstawienia podjętego tematu 

niezbędne jest odwołanie do rozwiązań w zakresie realizacji budżetu partycypa-

cyjnego, co zaprezentowano na przykładzie m.st. Warszawy. 

Z dokonanych rozważań wynika, że włączenie mieszkańców w proces de-

cydowania o przeznaczeniu części wydatków budżetowych jednostki samorzą-

du terytorialnego poprzez mechanizm budżetu partycypacyjnego wymaga spro-

stania wyzwaniom, które towarzyszą przygotowaniu i realizacji tej inicjatywy. 

Warto przy tym podkreślić, iż zalety takiego rozwiązania przeważają nad jego 
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wadami, a stosowanie idei budżetu partycypacyjnego usprawnia zarządzanie fi-

nansami. Zaobserwowano ponadto, analizując sytuację w dzielnicach m.st. 

Warszawy, że limity środków na budżet partycypacyjny wyrażone w warto-

ściach absolutnych mogły wydawać się duże, ale stanowiły jedynie 0,5%–1% 

budżetu dzielnicy, co świadczy o tym, jak niewielką część pieniędzy oddano do 

dyspozycji mieszkańców. Mimo to budżet partycypacyjny należy traktować ja-

ko ważny instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego 

oraz dążyć do jego dalszego rozwoju. 

Słowa kluczowe: budżet partycypacyjny, zarządzanie finansami, jednost-

ka samorządu terytorialnego, m.st. Warszawa, finanse 

Wprowadzenie 

Nieodłącznym elementem zarządzania jednostkami samorządu terytorial-

nego jest zarządzanie finansami. Obejmuje ono wieloaspektowe zależności 

związane z gospodarowaniem ograniczonymi zasobami finansowymi w warun-

kach konieczności realizacji zadań publicznych w celu zaspokajania zbioro-

wych potrzeb mieszkańców. W zarządzaniu finansami jednostek terytorialnych 

szczególną uwagę należy zwrócić na włączanie mieszkańców we wskazywanie 

priorytetów w zakresie wydatków budżetowych. Jednym z umożliwiających to 

mechanizmów jest budżet partycypacyjny, który jest stosowany w Polsce od 

2011 roku i cieszy się coraz większą popularnością. W następnych latach jego 

idea była wprowadzana przez kolejne jednostki samorządu terytorialnego róż-

nych stopni. Już od 2013 roku rozpoczęły się prace nad jednym z większych 

pod względem puli środków budżetem partycypacyjnym, który zostanie wdro-

żony w 2015 roku we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy. 

Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania budżetu partycy-

pacyjnego w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego w Pol-

sce. Służy temu scharakteryzowanie specyfiki budżetu partycypacyjnego, jego 

zalet i wad oraz wyzwań, jakie stawia posługiwanie się taką formą dysponowa-

nia środkami publicznymi. Dla całościowego przedstawienia podjętego tematu 

niezbędne jest odwołanie do rozwiązań w zakresie realizacji budżetu partycypa-

cyjnego, co zaprezentowano na przykładzie m.st. Warszawy. 
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1. Zastosowanie budżetu partycypacyjnego w zarządzaniu finansami 

jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 

Zarządzanie finansami jednostki samorządu terytorialnego oznacza kom-

pleksowe zarządzanie zasobami finansowymi, którego celem jest zarówno wy-

konanie założeń polityki finansowej samorządu oraz koordynacja realizacji tej 

polityki, jak i monitorowanie oraz weryfikowanie wykorzystania zasobów fi-

nansowych i efektów podjętych działań
1
. Istotą zarządzania finansami jednostki 

terytorialnej jest polepszenie wykorzystania środków publicznych
2
. Jedną 

z płaszczyzn zarządzania finansami jest zarządzanie budżetem, w tym m.in. za-

rządzanie wydatkami budżetowymi
3
. W tym obszarze interesującym rozwiąza-

niem pozwalającym gospodarować publicznymi pieniędzmi z uwzględnieniem 

oczekiwań ludności jest posługiwanie się budżetem partycypacyjnym, który 

stanowi formę udziału mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego we 

wskazywaniu przeznaczenia wydatków budżetowych, ale jedynie w zakresie 

wydzielonych na to środków tak, aby realizować najistotniejsze dla danej spo-

łeczności działania. Wybór może dotyczyć więc wydatkowania części budżetu 

województwa, powiatu, gminy bądź jednostek pomocniczych gminy, np. dziel-

nic. Historia tej formy partycypacji społecznej sięga lat osiemdziesiątych ubie-

głego stulecia i rozpoczęła się w Porto Alegre w Brazylii. Dzięki pozytywnym 

efektom, jakie przyniosło jej stosowanie, idea budżetu partycypacyjnego roz-

przestrzeniała się do kolejnych państw świata na różnych kontynentach i zaczę-

ła w nich zdobywać coraz większą popularność. 

W Polsce pierwszy raz mechanizm budżetu partycypacyjnego wdrożono 

w Sopocie w 2011 roku, później przedsięwzięcia w tej formule realizowano 

również w Łodzi, a następnie w kolejnych jednostkach samorządu terytorialne-

go. Zgłaszane do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego działania doty-

czą przede wszystkim remontów oraz niewielkich inwestycji infrastruktural-

nych. Propozycje wszelkich przedsięwzięć w tej formule muszą być przygoto-

wywane z uwzględnieniem katalogu zadań własnych jednostki samorządu tery-

                                                           
1  M. Jastrzębska, Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa 2009, s. 72. 
2  A.J. Kożuch, Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu te-

rytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 101. 
3  M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce sa-

morządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 55. 
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torialnego, w ramach którego możliwe jest podejmowanie działań dotyczących 

m.in. edukacji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, dróg publicz-

nych, kultury, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska. Kwota środków prze-

znaczonych na budżet partycypacyjny jest konkretnie wskazana i ograniczona. 

W związku z powyższym rodzi się potrzeba możliwie najlepszego zagospoda-

rowania tych pieniędzy. 

Funkcjonujące w Polsce budżety partycypacyjne różnią się oddaną do dys-

pozycji mieszkańców sumą środków. Budżet partycypacyjny w 2013 roku oraz 

w 2014 roku ma wielkość 1,5–3 mln zł w mniejszych miastach, a do 10–20 mln 

zł w metropoliach
4
. Najwięcej pieniędzy w 2013 roku na budżet partycypacyjny 

(rys. 1) wygospodarowano w Łodzi (20 mln zł), Białymstoku i Poznaniu (po 10 

mln zł). 

 

Rys. 1.  Największe budżety partycypacyjne w 2013 roku w Polsce (w mln zł) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie D. Kraszewski, K. Mojkowski, Budżet oby-

watelski w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014, s. 5. 

                                                           
4  P. Aleksandrowicz, Budżet obywatelski, czyli kieszonkowe dla wyborcy, www.obserwa- 

torfinansowy.pl/forma/rotator/budzet-obywatelski-czyli-kieszonkowe-dla-wyborcy/ (30.08.2014). 
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Interesująco prezentuje się relacja między kwotą środków przeznaczoną na 

budżet partycypacyjny w 2013 roku a wykonanymi wydatkami majątkowymi
5
 

w roku wcześniejszym. Wśród ogółu jednostek samorządu terytorialnego ta za-

leżność była największa (rys. 2) w Kraśniku, gdzie stanowiła niemal 49%. Zu-

pełnie inaczej omawiana relacja wygląda w miastach wojewódzkich (rys. 3), 

spośród których najwyższy rezultat zanotowano w Łodzi i wyniósł on niespełna 

4%. Tak znaczące różnice są wywołane m.in. odmienną sumą środków, jakie na 

wydatki majątkowe mają jednostki terytorialne różnej wielkości. 

 

Rys. 2.  Największe wśród ogółu jednostek samorządu terytorialnego budżety partycy-

pacyjne w 2013 roku w relacji do wykonanych wydatków majątkowych z 2012 

roku (w %) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie D. Kraszewski, K. Mojkowski, Budżet oby-

watelski w Polsce…, s. 6–7. 

                                                           
5  Wydatki majątkowe praktycznie w całości służą finansowaniu inwestycji jednostek samo-

rządu terytorialnego. 
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Rys. 3.  Największe wśród miast wojewódzkich budżety partycypacyjne w 2013 roku 

w relacji do wykonanych wydatków majątkowych z 2012 roku (w %) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie D. Kraszewski, K. Mojkowski, Budżet oby-

watelski w Polsce…, s. 6–7. 

Stosowanie budżetu partycypacyjnego stało się w Polsce coraz częstsze 

i dlatego należy uwzględniać pojawiające się w związku z tym wyzwania, co 

wymaga m.in.: 

a) przejrzystego procesu wdrażania budżetu partycypacyjnego i szczegó-

łowego jego zaplanowania, 

b) dotarcia do jak największej liczby mieszkańców z informacją o budże-

cie partycypacyjnym, 

c) wspierania mieszkańców przy opracowaniu projektów, 

d) umożliwienia mieszkańcom zgłaszania propozycji przedsięwzięć 

w ramach pełnego katalogu zadań, 

e) wdrażania budżetu partycypacyjnego na terenie całej jednostki teryto-

rialnej, 

f) zastosowania takiego sposobu wyboru projektów do realizacji, aby nie 

zniekształcać wyniku głosowania. 
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Należy podkreślić, iż budżet partycypacyjny ma wiele zalet, a w szczegól-

ności: 

a) zwiększenie wpływu mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego 

na jej finanse, 

b) poszerzenie wiedzy ludności w zakresie możliwości finansowych jed-

nostki terytorialnej, w tym źródeł zasilania i kierunków wydatkowania 

środków publicznych, 

c) wzrost zaufania społeczności do władz jednostki samorządu terytorial-

nego6, 

d) skuteczne włączanie mieszkańców w działanie wspólnoty samorządo-

wej, 

e) umożliwienie mieszkańcom określania priorytetów oraz ważnych dla 

nich długoterminowych celów, 

f) rozszerzenie aktywności społecznej oraz inicjatyw obywatelskich. 

Trzeba uwzględniać także wady stosowania budżetu partycypacyjnego, co 

wymaga pamiętania przede wszystkim o tym, że: 

a) nie wszystkie propozycje przedsięwzięć zgłoszone przez mieszkańców 

zostaną wybrane do realizacji, 

b) mieszkańcy mają wpływ jedynie na niewielką część wydatków ogółem 

i wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, 

c) konkurowanie ludności o małą pulę środków może powodować po-

działy. 

W każdym przypadku zarówno zalety, jak i wady stosowania budżetu par-

tycypacyjnego powinny być brane pod uwagę, aby wprowadzane w jednostkach 

samorządu terytorialnego rozstrzygnięcia w zakresie zarządzania finansami 

z użyciem tego instrumentu służyły lepszemu gospodarowaniu środkami. 

  

                                                           
6  Por. „Dzielmy się doświadczeniami z budżetem partycypacyjnym” – nowa strona interne-

towa MAC, www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=17906:dzielmy-

si-dowiadczeniami-z-budetem-partycypacyjnym-nowa-strona-internetowa-mac&catid=359&Ite- 

mid=223 (30.08.2014). 
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2. Wdrażane rozwiązania w ramach budżetu partycypacyjnego 

w polskich jednostkach samorządu terytorialnego  

na przykładzie m.st. Warszawy 

Początki istnienia budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie sięgają 

2012 roku, kiedy taki sposób gospodarowania środkami finansowymi wprowa-

dzono w Domu Kultury Śródmieście i realizowano w kolejnym roku. Ważnym 

krokiem było włączenie całego miasta w ideę budżetu partycypacyjnego. Opra-

cowanie budżetu partycypacyjnego obejmującego wszystkie dzielnice m.st. 

Warszawy to poważne i skomplikowane przedsięwzięcie nie tylko ze względu 

na specyfikę jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest miasto na prawach 

powiatu
7
, którego status ma m.st. Warszawa, ale również dlatego, że jest ono 

stolicą państwa. Stosowanie budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie ma 

być długofalowe i cykliczne, a wyniki podjętych przez mieszkańców rozstrzy-

gnięć wiążące. 

Prace przygotowawcze nad wdrożeniem takiej formy dysponowania czę-

ścią budżetu dzielnic rozpoczęły się w 2013 roku od wyznaczenia koordynato-

rów ds. budżetu partycypacyjnego. Zorganizowano również konferencję na te-

mat „Budżet partycypacyjny w dzielnicach Warszawy”. Stworzono ponadto Ze-

społy ds. budżetu partycypacyjnego pracujące w poszczególnych dzielnicach, 

które określiły przebieg budżetu partycypacyjnego poddany następnie konsulta-

cjom społecznym. Jeszcze w 2013 roku powołano Radę ds. budżetu partycypa-

cyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy. Prace nabrały tempa w 2014 roku, 

kiedy umożliwiono mieszkańcom zgłaszanie projektów działań
8
, które miałyby 

być wykonywane w formule budżetu partycypacyjnego w ciągu jednego roku 

budżetowego, później odbyła się weryfikacja formalna zgłoszonych pomysłów 

przez urzędy dzielnic. Następnie, gdy dla danego obszaru na liście było ponad 

                                                           
7  Zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi miasto na prawach powiatu (powiat 

grodzki) realizuje zadania publiczne zarówno gminy, jak i powiatu. W związku z powyższym ta 

kategoria jednostek samorządu terytorialnego ma najwięcej zadań do wykonania. Od 1.01.2013 r. 

łącznie z m.st. Warszawą status miasta na prawach powiatu ma 66 jednostek terytorialnych. Por. 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jednolity: (Dz.U. 2013, nr 0, 

poz. 595 ze zm.), art. 92, ust. 2. 
8  Przydatne na tym etapie były szacunkowe koszty realizacji przykładowych przedsięwzięć 

przygotowane przez Urząd m.st. Warszawy, co pozwoliło mieszkańcom dowiedzieć się, ile środ-

ków należy wydatkować nie tylko na urzeczywistnienie ich pomysłu, ale również, w przypadku 

części projektów, na utrzymanie w następnych latach. Por. Urząd m.st. Warszawy, Ile kosztuje 

miasto?, twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto (30.08.2014). 
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pięćdziesiąt projektów, dokonano ich preselekcji, czyli wyboru przez projekto-

dawców pięćdziesięciu najbardziej potrzebnych. Niezbędna była prezentacja 

projektów i dyskusja na ich temat, co stanowiło jeden z kluczowych etapów 

tworzenia budżetu partycypacyjnego. W kolejnym kroku za pomocą głosowa-

nia
9
 trwającego jedenaście dni, wybrano zwycięskie projekty, które będą reali-

zowane w 2015 roku i informacje o tym ogłoszono w lipcu 2014 roku
10

. Dzięki 

przeprowadzeniu wszystkich ww. działań, w 2015 roku po raz pierwszy wpro-

wadzony zostanie budżet partycypacyjny na terenie wszystkich dzielnic m.st. 

Warszawy. 

Przygotowanie budżetu partycypacyjnego wymagało zorganizowania prac 

nad nim. Istotnym aspektem było dokonanie podziału m.st. Warszawy na 

mniejsze przestrzenie, w których realizowane będą przedsięwzięcia. Łącznie 

wydzielono 63 tereny (tab. 1), dla których można było składać projekty. W ra-

mach tego wyodrębniono 12 list projektów ogólnodzielnicowych i 51 lokalnych 

obejmujących dodatkowy podział dzielnicy na obszary, osiedla bądź rejony. 

Głosować można było tylko w jednej dzielnicy, a gdy została ona podzielona, to 

tylko w jednej z wydzielonych jednostek. 

Tabela 1 

Konstrukcja budżetu partycypacyjnego na 2015 rok na terenie poszczególnych dzielnic 

m.st. Warszawy 

Dzielnica 

Wyodrębnienie projek-

tów ogólnodzielnico-

wych 

Dokonanie po-

działu dzielnicy 

na obszary, 

osiedla lub  

rejony 

Liczba jedno-

stek podziału 

dzielnicy na 

obszary, osie-

dla lub rejony 

Liczba list 

w dzielnicy za-

wierających pro-

jekty 

Bemowo tak nie 0 1 

Białołęka tak tak 3 4 

                                                           
9  W głosowaniu mogły uczestniczyć jedynie osoby mieszkające w m.st. Warszawie (bez ko-

nieczności zameldowania). Pozwolono również osobom niepełnoletnim brać udział w głosowa-

niu. Można było głosować tylko raz, a głos oddać przez internet, listownie lub zgłaszając się oso-

biście do wybranego Urzędu Dzielnicy. Spośród zgłoszonych około 2 200 projektów pod głoso-

wanie poddano 1 390 dla 18 dzielnic m.st. Warszawy. W głosowaniu wzięło udział niemal 167 

tys. warszawiaków. Do realizacji wybrano projekty z największą liczbą głosów i mieszczące się w 

limicie nakładów przeznaczonych na dany budżet partycypacyjny. Por. Urząd m.st. Warszawy, 

Głosowanie, twojbudzet.um.warszawa.pl/grupa-menu-2/g-osowanie (30.08.2014). 
10  Urząd m.st. Warszawy, Harmonogram działań, twojbudzet.um.warszawa.pl/grupa-menu-

1/harmonogram-dzia-a (30.08.2014). 
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Dzielnica 

Wyodrębnienie projek-

tów ogólnodzielnico-

wych 

Dokonanie po-

działu dzielnicy 

na obszary, 

osiedla lub  

rejony 

Liczba jedno-

stek podziału 

dzielnicy na 

obszary, osie-

dla lub rejony 

Liczba list 

w dzielnicy za-

wierających pro-

jekty 

Bielany tak nie 0 1 

Mokotów nie tak 8 8 

Ochota tak tak 3 4 

Praga-Południe nie tak 8 8 

Praga-Północ tak nie 0 1 

Rembertów nie tak 3 3 

Śródmieście tak nie 0 1 

Targówek nie tak 4 4 

Ursus tak nie 0 1 

Ursynów tak nie 0 1 

Wawer nie tak 13 13 

Wesoła tak nie 0 1 

Wilanów tak nie 0 1 

Włochy nie tak 4 4 

Wola tak tak 5 6 

Żoliborz tak nie 0 1 

Razem 51 63 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Urzędu m.st. Warszawy, Wyniki gło-

sowania w warszawskim budżecie partycypacyjnym, twojbudzet.um.warsza- 

wa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/lista_zwycieskich_projektow_pras

owy.doc (30.08.2014). 

W każdej dzielnicy określono, o przeznaczeniu jakiej puli środków będą 

decydować mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego. Łącznie we 

wszystkich dzielnicach zgromadzono na ten cel ponad 26 mln zł (tab. 2)
11

. Su-

ma środków dostępnych na wszystkie projekty w ramach budżetu partycypacyj-

nego była zróżnicowana i wahała się od 271 tys. zł (Rembertów) do 3 mln zł 

(Ursynów), co wskazuje na relację około 1:11. Można było realizować jedynie 

projekty ogólnodzielnicowe (Bemowo, Bielany, Praga-Północ, Śródmieście, 

Ursus, Ursynów, Wesoła, Wilanów oraz Żoliborz), tylko projekty lokalne (Mo-

kotów, Praga-Południe, Rembertów, Targówek, Wawer i Włochy) bądź oba ty-

py przedsięwzięć równocześnie (Białołęka, Ochota, Wola). Najwięcej dzielnic 

posiadało tylko projekty ogólnodzielnicowe, na które przeznaczono od 300 

                                                           
11  Warto dla porównania dodać, że w 2015 roku w Łodzi w tej formule wydanych zostanie 

40 mln zł, ale głosowanie na projekty odbędzie się dopiero w terminie 20–28.09.2014 roku Por. 

Urząd Miasta Łodzi, Głosowanie, uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/budzet_obywatelski_na_2015/ 

glosowanie/ (30.08.2014). 
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tys. zł (Wesoła) do 3 mln zł (Ursynów). W ramach projektów lokalnych do po-

działu było od 271 tys. zł (Rembertów) do 2 500 tys. zł (Mokotów). W przy-

padku realizacji obu typów projektów jednocześnie, na lokalne przeznaczono od 

50% (Wola) do 71% (Ochota) całości środków zgromadzonych w budżecie par-

tycypacyjnym. 

Tabela 2 

Podział środków przeznaczonych na budżet partycypacyjny na 2015 rok w poszczegól-

nych dzielnicach m.st. Warszawy (w tys. zł) 

Dzielnica 

Całość 
Projekty  

ogólnodzielnicowe 
Projekty lokalne 

kwota 

(w tys. 

zł) 

odsetek 

(w %) 

kwota 

(w tys. zł) 

odsetek 

(w %) 

kwota 

(w tys. 

zł) 

odsetek 

(w %) 

Bemowo 2 000 100 2 000 100 0 0 

Białołęka 1 500 100 600 40 900 60 

Bielany 1 548 100 1 548 100 0 0 

Mokotów 2 500 100 0 0 2 500 100 

Ochota 2 100 100 600 29 1 500 71 

Praga-Południe 2 100 100 0 0 2 100 100 

Praga-Północ 1 200 100 1 200 100 0 0 

Rembertów 271 100 0 0 271 100 

Śródmieście 2 643 100 2 643 100 0 0 

Targówek 1 360 100 0 0 1 360 100 

Ursus 641 100 641 100 0 0 

Ursynów 3 000 100 3 000 100 0 0 

Wawer 842 100 0 0 842 100 

Wesoła 300 100 300 100 0 0 

Wilanów 500 100 500 100 0 0 

Włochy 547 100 0 0 547 100 

Wola 2 500 100 1 250 50 1 250 50 

Żoliborz 685 100 685 100 0 0 

Razem 26 237 100 14 967 57 11 270 43 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Urzędu m.st. Warszawy, Budżet par-

tycypacyjny w dzielnicach, twojbudzet.um.warszawa.pl/grupa-menu-1/bud-et-

partycypacyjny-w-dzielnicach (30.08.2014). 

Zestawienie sumy środków do dyspozycji w ramach budżetu partycypa-

cyjnego w poszczególnych dzielnicach z budżetami tych dzielnic wskazuje jed-

nak, że budżety partycypacyjne pochłaniały jedynie od 0,5% do 1% budżetu 

dzielnicy. Co więcej, w większości dzielnic omawiana relacja wyniosła 0,5%, 
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a tylko dla Bemowa, Ochoty i Ursynowa odnotowano 1%. Z powyższych da-

nych wynika więc, że do dyspozycji mieszkańców przekazano jedynie niewiel-

ki, często symboliczny odsetek całego budżetu dzielnicy. Nie zmieni tego także 

fakt, że globalna kwota środków dostępna w ramach budżetu partycypacyjnego 

wyrażona w milionach złotych mogła wydawać się znacząca, choć stanowiła 

tylko małą część wydatkowanych przez poszczególne dzielnice środków. Warto 

jednak podkreślić, że dotychczasowe pozytywne doświadczenia związane 

z wdrożeniem budżetu partycypacyjnego powinny zachęcać sprawujących wła-

dzę do zwiększenia w kolejnych latach kwoty środków, których przeznaczenie 

będą określać mieszkańcy. 

W ramach ograniczonych funduszy przekazanych na budżet partycypacyj-

ny mieszkańcy wskazali projekty, które będą podlegać wykonaniu. Koszt wy-

branych do realizacji przedsięwzięć (rys. 4) wahał się od niemal 269 tys. zł 

(Rembertów, gdzie zagospodarowano 99,1% środków) do 3 mln zł (Ursynów, 

w którym wykorzystano 100% będących w dyspozycji pieniędzy). Jedynie 

w dzielnicy Ursynów zużyta została cała kwota budżetu partycypacyjnego, 

a najniższy odsetek zagospodarowania środków uwidocznił się w Wawrze, 

gdzie nie wydano prawie 120 tys. zł. 
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Rys. 4.  Koszt wybranych do realizacji projektów (w tys. zł – lewa oś) oraz odsetek za-

gospodarowania środków (w % – prawa oś) w ramach budżetu partycypacyjne-

go na 2015 rok na terenie poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Urzędu m.st. Warszawy, Wyniki gło-

sowania w warszawskim budżecie partycypacyjnym… 

Wśród projektów uznanych przez mieszkańców za najciekawsze były nie 

tylko te, które pochłoną miliony złotych, ale również te, których koszt jest nie-

wielki i zamyka się w kwocie kilkuset złotych (rys. 5). Najdroższym i uznanym 

za najbardziej potrzebny został projekt zatytułowany “Utworzenie ośrodka 

wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności”, który 

będzie realizowany w dzielnicy Ursynów i pochłonie 3 mln zł, czyli całość 

środków tej dzielnicy przeznaczoną na budżet partycypacyjny. Najtańszym 

przedsięwzięciem będzie zaś inicjatywa pod nazwą “Domki dla skrzydlatych 

pasiastych przyjaciół”, która zostanie zrealizowana na terenie dzielnic: Praga- 

-Południe (osiedle Grochów Kinowa), Wawer (osiedle Zerzeń) oraz Włochy 

(obszar Niskie Okęcie) i w każdej z nich będzie kosztować tylko 168 zł. 
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* – na jeden projekt wykorzystano całą pulę środków  

Rys. 5.  Najdroższe (lewa oś) i najtańsze (prawa oś) przedsięwzięcia wybrane do reali-

zacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok na terenie poszczegól-

nych dzielnic m.st. Warszawy (w tys. zł) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Urzędu m.st. Warszawy, Wyniki gło-

sowania w warszawskim budżecie partycypacyjnym… 

Wszystkie przygotowania do wprowadzenia budżetu partycypacyjnego na 

terenie m.st. Warszawy były źródłem doświadczeń zarówno dla osób, które 

zajmowały się wdrażaniem tej inicjatywy z ramienia władz dzielnicy, jak i dla 

mieszkańców zaangażowanych w procesy decyzyjne. To nowe podejście do za-

rządzania finansami stolicy stało się bez wątpienia mechanizmem służącym lep-

szemu wykorzystaniu zasobów finansowych miasta. Bazuje ono na artykułowa-

nych przez mieszkańców potrzebach i służących ich zaspokojeniu konkretnych 

projektach, które, jeśli wpisują się w zakres realizowanych przez dzielnice za-

dań publicznych, mogą być wykonane poprzez budżet partycypacyjny w ra-

mach dostępnych na ten cel pieniędzy. 
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Podsumowanie 

Reasumując, sprawne oraz skuteczne wypełnianie zadań przez jednostki 

samorządu terytorialnego łączy się z koniecznością przeznaczania na ten cel 

niezbędnych środków finansowych. Gospodarowanie tym ograniczonym zaso-

bem wymaga wypracowania rozwiązań umożliwiających mieszkańcom okre-

ślenie najważniejszych z ich perspektywy działań. Służy temu stosowanie bu-

dżetu partycypacyjnego, z użyciem którego rozdzielana jest część budżetu jed-

nostki terytorialnej. Przeprowadzone rozważania wskazują, że budżet partycy-

pacyjny ma wiele zalet, choć należy też uwzględniać wady związane z jego 

wprowadzaniem oraz wyzwania, jakie łączą się z jego stosowaniem. Jednakże 

budżet partycypacyjny jest ciekawym instrumentem zarządzania finansami jed-

nostek samorządu terytorialnego i jego idea powinna być w Polsce rozwijana na 

coraz szerszą skalę. 

Ustalony na 2015 roku budżet partycypacyjny m.st. Warszawy będzie zna-

czącą inicjatywą. Warto jednak pamiętać, że przekazane do dyspozycji miesz-

kańców środki stanowią przeważnie tylko 0,5% budżetu dzielnicy, 

a w pojedynczych przypadkach przywołana zależność wynosi 1%. Łącznie na 

budżet partycypacyjny wydanych zostanie około 26 mln zł. Warto przy tym 

podkreślić, że szczególnie istotne jest, aby kwota pieniędzy przeznaczona na 

budżet partycypacyjny nie była zbyt niska, gdyż w przeciwnym razie może to 

zniechęcić mieszkańców do udziału w tej formie gospodarowania środkami fi-

nansowymi. Niezwykle istotny jest aspekt wiążącego charakteru budżetu party-

cypacyjnego. Ponadto jego stosowanie nie powinno być tylko jednorazową ak-

cją, ale trwałym procesem. 
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PARTICIPATORY BUDGETING IN FINANCE MANAGEMENT OF 

TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT UNITS IN POLAND 

Summary 

The key to effective and efficient functioning of territorial self-government units 

is their management, including in particular finance management aimed at better use of 

public funds. One finance management instrument is the participatory budgeting initia-

tive which has been gaining popularity in Poland in recent years and is being imple-

mented by growing numbers of territorial units. 

The aim of this paper is to identify potential uses of participatory budgeting in fi-

nance management of territorial self-government units in Poland. To this end, the char-
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acteristics of participatory budgeting, its strengths and weaknesses as well as challenges 

associated with this form of using public funds are discussed. A comprehensive presen-

tation of the topic requires reference to practical implementations of participatory budg-

eting as exemplified by the capital city of Warsaw. 

The analysis shows that involving citizens in the decision-making process con-

cerning allocation of certain budgetary expenses of territorial self-government units 

through participatory budgeting requires meeting challenges associated with preparation 

and implementation of this initiative. It is worth noting that the strengths of this solution 

outweigh its weaknesses, and implementing the idea of participatory budgeting im-

proves finance management. When analysing the situation in Warsaw city districts, the 

fund limits for participatory budgeting expressed in absolute values may seem large, but 

account only for 0.5%–1% of the district budget, which shows how little of the funds is 

left for management by citizens. Nevertheless, participatory budgeting should be con-

sidered an important instrument for finance management in territorial self-government 

units and its further development should be pursued. 

Keywords: participatory budgeting, finance management, territorial self-

government unit, capital city of Warsaw, finances 

Translated by Małgorzata Magdalena Dworakowska 
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PIOTR DZIKOWSKI 

Uniwersytet Zielonogórski 

WPŁYW TYPU ODBIORCY NA AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNĄ 

PRZEMYSŁU WYSOKIEJ TECHNIKI W POLSCE 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badania, którego celem jest określenie 

wpływu typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu wysokiej techniki 

w Polsce. Hipotezą badawczą jest założenie, że znaczenie danej grupy odbior-

ców jest proporcjonalne do liczby i zakresu powiązanych z nią działań innowa-

cyjnych. Prezentowany zakres badania dotyczy innowacji w przedsiębiorstwach 

przemysłowych należących do sektora wysokiej techniki, charakteryzuje inno-

wacje na poziomie przedsiębiorstwa i uwzględnia dyfuzję do poziomu „nowość 

dla przedsiębiorstwa”. Działania innowacyjne podzielono na trzy grupy obej-

mujące: (1) nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w dotychczas niesto-

sowane środki trwałe, w tym: a) budynki, lokale i grunty, b) maszyny i urzą-

dzenia techniczne, c) oprogramowanie komputerowe; (2) implementacje no-

wych wyrobów i procesów technologicznych oraz (3) współpracę innowacyjną. 

Uwzględniono następujące typy odbiorców: rolnictwo i rybactwo, górnictwo, 

przemysł, energetykę, budownictwo, handel, transport, gastronomię, finanse 

i ubezpieczenia, sferę publiczną, edukację, ochronę zdrowia, rozrywkę i rekre-

ację oraz konsumenta końcowego. Badaniem objęto 374 przedsiębiorstwa. W 

części metodycznej wykorzystano modelowanie probitowe, dzięki któremu 

można określić prawdopodobieństwo i wielkość wpływu odbiorcy na aktyw-

ność innowacyjną. 
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Słowa kluczowe: działalność innowacyjna, przedsiębiorstwa przemysło-

we, przemysł wysokiej techniki 

Wprowadzenie 

Jedną z najistotniejszych cech systemu przemysłowego są interakcje mię-

dzysektorowe. Na ich podstawie jest możliwa identyfikacja czynników, które 

kształtują innowacyjność wybranej grupy przedsiębiorstw, a tym samym podję-

cie próby przewidzenia ich przyszłych zachowań. Zrozumienie istniejącego 

układu powiązań umożliwia zamodelowanie przepływu wiedzy pomiędzy klu-

czowymi graczami takiego systemu. Jednym z najważniejszych kierunków 

przepływu wiedzy są informacje pochodzące od odbiorców. W dobrze rozwi-

niętym systemie przemysłowym przepływ wiedzy jest intensywny i przebiega 

w oparciu o gęstą sieć powiązań, której poszczególne węzły (przedsiębiorstwa, 

instytucje i organizacje) prowadzą działalność innowacyjną. Współczesne teorie 

innowacji coraz silniej skupiają się na roli otoczenia zewnętrznego przedsię-

biorstwa, przy czym szczególna rola w kształtowaniu nowych rozwiązań przy-

pisywana jest odbiorcom. Przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej otwarte 

i szeroko wykorzystują dostępną wiedzę, dlatego też istotne wydaje się zidenty-

fikowanie typów odbiorców, którzy mają największy wpływ na prowadzoną ak-

tywność innowacyjną. 

Bycie przedsiębiorstwem innowacyjnym wymaga takiego kształtowania 

produktów, usług, procesów, organizacji i przekazu marketingowego, aby móc 

zaspokoić nie tylko obecnych, ale i przyszłych klientów
1
. Działalność przemy-

słowa jest obecnie głównym źródłem kreowania nowych rozwiązań na rynku. 

Odwzorowanie systemu zachodzących interakcji umożliwi wskazanie grup od-

biorców, które są motorem działań innowacyjnych.  

Prace w zakresie rozwoju produktów wskazują, że zaangażowanie klien-

tów może być kluczowym źródłem nowych idei prowadzących do poprawy ja-

kości i obsługi klienta
2
.  

                                                           
1  W. Janasz, Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 

2009, s. 42. 
2  F. Taiwen, L. Sun, Y. Zhang, The Effects of Customer and Supplier Involvement on Compet-

itive Advantage: An Empirical Study in China, „Industrial Marketing Management” 2010, 39 (8), 

s. 1384–1394. 
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Kompetentny personel gromadzący wiedzę o klientach i ich potrzebach 

oraz posiadający umiejętność kreatywnego ich przewidywania jest kluczem do 

przekształcania potrzeb i problemów w innowacje
3
. Zaangażowani odbiorcy 

pełnią ważną rolę w procesie wprowadzania produktu na rynek
4
. Badania pro-

wadzone w ramach nurtu geografii ekonomicznej
5
 i nurtu sieciowego

6
 dowodzą, 

że grupy odbiorców są ważnym źródłem informacji rynkowych, a ich zaanga-

żowanie umożliwia szybsze przyswajanie i tworzenie nowej wiedzy
7
. Dzięki 

aktywności klientów jest możliwe ograniczenie czasu wprowadzania nowych 

produktów na rynek
8
. 

Celem pracy jest zidentyfikowanie relacji zachodzących pomiędzy typem 

odbiorcy a rodzajem podejmowanej działalności innowacyjnej w przemyśle wy-

sokiej techniki w Polsce. Hipotezą badawczą jest założenie, że znaczenie danej 

grupy odbiorców jest proporcjonalne do liczby i zakresu powiązanych z nią 

działań innowacyjnych. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane zebrane 

w latach 2008–2013. 

1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa 

Definicja innowacji przyjęta w tym opracowaniu określa innowację jako 

wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) 

lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej 

w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otocze-

                                                           
3  W.E. Souder, D. Buisson, T. Garrett, Success Through Customer-Driven New Product De-

velopment: A Comparison of US and New Zealand Small Entrepreneurial High Technology 

Firms, „Journal of Product Innovation Management” 1997, 14 (6), s. 459–72. 
4  K.E. Gruner, Ch.Homburg, Does Customer Interaction Enhance New Product Success?, 

„Journal of Business Research” 2000, 49 (1), s. 1–14. 
5  J.-L. Hervas-Oliver, J. Albors-Garrigós, Local Knowledge Domains and the Role of MNE 

Affiliates Bridging and Complementing Cluster’s Knowledge, „Entrepreneurship and Regional 

Development” 2008, 20 (6), s. 581–98. 
6  M.Beckman, M.Christine and R.P. Haunschild, Network Learning: The Effects of Partners’ 

Heterogeneity of Experience on Corporate Acquisitions, „Administrative Science Quarterly” 

2002, 47 (1), s. 92–124. 
7 S .E. Toby, M.J. Podolny, Positional Causes and Consequences of Strategic Alliances in the 

Semiconductor Industry, Working Paper, Graduate School of Business, University of Chicago 

1997. 
8  M.T. Hansen, The Search-Transfer Problem: The Role of Weak Ties in Sharing Knowledge 

Across Organization Subunits, „Administrative Science Quarterly” 1999, 44 (1), s. 82–111. 
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niem
9
. Innowacje są rezultatem wszelkich działań o charakterze naukowym, 

technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, które prowadzą lub 

mają w zamierzeniu prowadzić do ich wdrożenia. Klasyfikacja działalności in-

nowacyjnej obejmuje: (1) działalność badawczo-rozwojową (B+R), (2) zakup 

gotowej wiedzy w postaci patentów, licencji, usług technicznych, (3) nabycie 

innowacyjnych maszyn i urządzeń niezbędnych do wytworzenia nowych proce-

sów i produkcji nowych wyrobów
10

. Prowadzenie działalności innowacyjnej 

wymaga ponoszenia nakładów na: (a) prace badawczo rozwojowe (B+R) doty-

czące w większości innowacji w obrębie produktów i procesów oraz w małym 

stopniu innowacji marketingowych lub organizacyjnych, (b) technologie niema-

terialne (licencje, prawa do korzystania z patentów i wynalazków nieopatento-

wanych, znaki towarowe, know how), (c) nabycie zaawansowanych maszyn, 

urządzeń, sprzętu lub oprogramowania komputerowego, a także gruntów i bu-

dynków (w tym ulepszeń, modyfikacji i napraw), które są konieczne do wdra-

żania innowacji w obrębie produktów lub procesów, (d) szkolenia personelu 

i marketing nowych oraz ulepszonych produktów, (e) pozostałe działania, takie 

jak prace projektowe, planowanie i testowanie nowych produktów (wyrobów 

i usług), procesy produkcyjne i metody dostarczania
11

.  

2. Metodyka badania 

W celu określenia prawdopodobieństwa podjęcia aktywności innowacyjnej 

wykorzystano modelowanie probitowe
12

, dla którego dane pochodzą z próby lo-

sowej, Y może przyjmować tylko dwie wartości: 0 lub 1, kolejne wartości Y są 

statystycznie niezależne od siebie, prawdopodobieństwo, że Y=1 zdefiniowane 

jest przez rozkład normalny (NCD) dla modelu probit lub rozkład logistyczny 

(LCD) dla modelu logit, oraz występuje założenie o braku współliniowości 

                                                           
9  Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 

OECD, Warszawa 2008, s. 85–86. 
10  W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s.18–19. 
11  P. Dwojacki, J. Hlousek, Zarządzanie innowacjami, Centrum Badawczo-Rozwojowe, 

Gdańsk 2008, s. 48. 
12  A. Świadek, Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysło-

wych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 119–

132. 
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zmiennych niezależnych
13

. W celu oszacowania parametrów wykorzystano me-

todę największej wiarygodności (MNW). Zgodnie z jej zasadami, poszukuje się 

wektora parametrów, który gwarantuje największe prawdopodobieństwo otrzy-

mania wartości zaobserwowanych w próbie
14

. Metoda MNW wymaga sformu-

łowania funkcji wiarygodności i znalezienia jej ekstremum. W procedurze es-

tymacji nieliniowej posłużono się algorytmem quasi-Newtona, w celu odnale-

zienia minimum funkcji straty, dzięki czemu uzyskano zbiór najlepszych esty-

matorów dla danej funkcji straty
15

. Maksymalizacji funkcji wiarygodności dla 

modelu probitowego dokonuje się za pomocą technik używanych przy estyma-

cji nieliniowej
16

. 

W analizie przyjęto, że zarówno działania innowacyjne (zmienne zależne), 

jak i zmienne reprezentujące typ odbiorcy mają postać binarną, a szukane rela-

cje przyjmują postać równań liniowych, w których najważniejszy jest parametr 

funkcji. Dla każdego modelu istotnego statystycznie, wyznaczono prawdopodo-

bieństwo P1 wystąpienia danego działania innowacyjnego dla danej grupy od-

biorców oraz prawdopodobieństwo P2 wystąpienia działania w pozostałych gru-

pach odbiorców. Dla dodatniego znaku występującego przy parametrze funkcji 

prawdopodobieństwo P1 oznacza, że prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia in-

nowacyjnego jest wyższe dla danego typu odbiorcy niż w pozostałych grupach 

odbiorców. Każdorazowo dla modeli istotnych statystycznie podano asympto-

tyczny standardowy błąd estymatora parametru zmiennej niezależnej (BłSt). 

3. Charakterystyka przeprowadzonych badań 

Prezentowany zakres badania dotyczy innowacji ocenianej z perspektywy 

przedsiębiorstwa i uwzględnia dyfuzję do poziomu „nowość dla przedsiębior-

stwa”. Badanie obejmuje grupę przedsiębiorstw reprezentujących przemysł wy-

sokiej techniki, w którym poziom wydatków na działalność badawczo- 

-rozwojową waha się w przedziale od 8 do 15% przychodu przedsiębiorstwa. 

W tabeli 1 zawarto podstawowe charakterystyki grup przemysłów ujętych 

w badaniu.  

                                                           
13  M. Lipiec-Zajchowska, Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria, C.H. Beck, 

Warszawa 2003, s. 129–130. 
14  A.Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 1998, s. 73–76. 
15  A. Stanisz, Przystępny kurs statystki, vol. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 190–191. 
16  G.S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 373. 
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Tabela 1 

Struktura badawcza z podziałem na dziedziny przemysłowe17 

Symbol Opis według PKD 

Średni udział 

wydatków bezpośred-

nich 

B+R w wartości 

produkcji (w %)18 

Liczba przedsię-

biorstw 

/udział (w %) 

35.3 Produkcja statków powietrznych i ko-

smicznych 

13,3 5 (1,34) 

24.4 Produkcja wyrobów farmaceutycznych 10,5 60 (16,04) 

30 Produkcja maszyn biurowych i kompu-

terów 

9,2 52 (13,90) 

32 Produkcja sprzętu i urządzeń radio-

wych, telewizyjnych i komunikacyj-

nych 

8 70 (18,72) 

33 Produkcja instrumentów medycznych, 

precyzyjnych i optycznych, zegarków 

i zegarów 

7,7 187 (50) 

Źródło:  badania własne. 

Badanie przeprowadzono w oparciu o ankietę wysyłaną emailem, która 

była uzupełniana w trakcie rozmowy telefonicznej z właścicielem bądź me-

nadżerem danego przedsiębiorstwa. Dane były gromadzone według poszcze-

gólnych regionów, w których dobór przedsiębiorstw uwzględniał strukturę pu-

blikowaną przez GUS. Zbudowana baza przedsiębiorstw obejmuje wszystkie 

regiony Polski, zbadane w okresie od 2008 do 2013. Wykorzystane dane tele-

adresowe przedsiębiorstw pochodziły z publicznie dostępnych źródeł, takich jak 

Teleadreson, PKT i kilka baz sektorowych. Poziom zwrotu ankiet wyniósł 15%. 

Otrzymano zbiór 374 poprawnie wypełnionych ankiet, które pochodzą ze 172 

mikro (45,99%), 103 małych (27,54%), 66 średnich (17,65%) i 33 dużych 

(8,82%) przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Ze względu na charakter 

własności dominują przedsiębiorstwa krajowe – 313 (83,69%), przedsiębior-

stwa zagraniczne to 33 jednostki (8,82%), a kapitał mieszany reprezentuje 28 

przedsiębiorstw (7,49%). 

                                                           
17  T. Hatzichronoglou, Revision of the high-technology sector and product classification, 

OECD, Paris, 1996, s. 17. 
18  Państwa, na bazie których zbudowano ten wskaźnik to: USA, Kanada, Japonia, Dania, Fin-

landia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Dane obejmują 

lata 1991–1999. 
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4. Znaczenie typu odbiorcy dla działalności innowacyjnej 

Najczęściej wskazywaną grupą odbiorców są: konsument końcowy (151), 

ochrona zdrowia (135) i handel (88). Najrzadziej wskazywaną grupą są: rolnic-

two i rybactwo (16), górnictwo (20), finanse i ubezpieczenia (20) oraz gastro-

nomia (29). Na rysunku 1 przedstawiono strukturę powiązań przemysłu wyso-

kiej techniki z badanymi grupami odbiorców. 

 

Rys. 1.  Struktura powiązań przemysłu wysokiej techniki z 14 grupami odbiorców  

Źródło:  opracowanie własne. 

Ogółem zidentyfikowano 864 zależności, co daje przeciętnie (2,31) wska-

zań na jedno przedsiębiorstwo. Największa gęstość powiązań z odbiorcami wy-

stępuje w obrębie grupy przedsiębiorstw reprezentujących produkcję maszyn 

biurowych i komputerowych (3,27) oraz w grupie producentów sprzętu i urzą-

dzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych (2,59). Najniższa gęstość 

powiązań wystapiła wśród producentów wyrobów farmaceutycznych (2,00) 
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nych, zegarków i zegarów (2,02). Wysoka gęstość powiązań z różnymi typami 

odbiorców wskazuje na wysoki przepływ wiedzy i informacji. 

Największe różnice we wskazaniach pomiędzy podgrupami przedsię-

biorstw dotyczą ochrony zdrowia (31,68%), która jest najczęściej wymieniana 

przez producentów wyrobów farmaceutycznych (PKD 24.4 – 33,33%), a naj-

rzadziej przez producentów sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i ko-

munikacyjnych (PKD 32 – 1,66%). 

Najmniejsze różnice w liczbie wskazań dotyczą budownictwa (3,14%), 

które jako partner jest najczęściej wymieniane przez producentów maszyn biu-

rowych i komputerów (PKD 30 – 6,47%), a najrzadziej w grupie producentów 

wyrobów farmaceutycznych (PKD 24.4 – 3,33%).  

Największe różnice w strukturze powiązań z odbiorcami występują po-

między producentami instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, 

zegarków i zegarów (PKD 33), gdzie najczęściej wskazywaną grupą odbiorców 

jest przemysł (12,17%), a producentami maszyn biurowych i komputerów 

(PKD 30), gdzie najczęściej wskazywanymi grupami odbiorców są: budownic-

two (6,47%), finanse i ubezpieczenia (5,29%), handel (14,71%), sfera publiczna 

(14,71%) i edukacja (13,53%).  

Na rysunku 2 przedstawiono porównanie liczby wskazań i wskazywania 

barier w obrębie 4 z 5 analizowanych podgrup przemysłowych (producenci 

statków powietrznych i kosmicznych nie zostali ujęci ze względu na niską 

ilość).  



 Wpływ typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu… 77 

 

 

Rys. 2.  Znaczenie czynników utrudniających wprowadzanie innowacji w poszczegól-

nych grupach przedsiębiorstw 

Źródło:  opracowanie własne. 
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W następnej części analizy zbudowano 266 modeli ekonometrycznych re-

prezentujących relacje pomiędzy typem odbiorcy a podejmowanym rodzajem 

działalności innowacyjnej. 34 (12,78%) modele są istotne statystycznie. 

W tabeli 2 przedstawiono modele probitowe opisujące działalność inno-

wacyjną w funkcji odbiorców reprezentujących górnictwo, przemysł, energety-

kę i budownictwo. Ogółem znaleziono 17 modeli istotnych statystycznie, w tym 

5 modeli dla odbiorców wywodzących się z budownictwa. Obliczając kolejno 

dla każdej grupy odbiorców iloraz prawdopodobieństwa P1 zaistnienia danego 

działania dla danego typu odbiorcy i prawdopodobieństwa zaistnienia tego zda-

rzenia dla pozostałych typów P2 można określić siłę oddziaływania danej grupy 

odbiorców. Pod wpływem odbiorców reprezentujących górnictwo przedsiębior-

stwa 1,5 razy częściej inwestują w badania i rozwój (0,80). Ponad 1,3 wzrost 

dotyczy inwestycji w oprogramowanie komputerowe (0,95). 1,5–krotnie wzra-

sta skłonność do podejmowania współpracy innowacyjnej ogółem (0,80), w tym 

2 krotnie częściej podejmowana jest współpraca innowacyjna z dostawcami 

(0,50). 

Pod wpływem odbiorców przemysłowych 1,3 częściej ponoszone są na-

kłady na oprogramowanie komputerowe (0,89), podczas, gdy 1,5 razy rośnie 

skłonność firm do implementowania systemów wspierających (0,43). Przemysł 

ma pozytywny wpływ (wzrost o 30%) na skłonność przedsiębiorstw do podej-

mowania współpracy innowacyjnej ogółem (0,66). Natomiast maleje (spadek 

o 40%) liczba zgłaszanych patentów na nowe produkty lub technologie (0,37).  

Odbiorcy reprezentujący energetykę przyczyniają się do wzrostu (o ponad 

21%) inwestycji w dotychczas niestosowane środki trwałe ogółem (0,92), 

w tym do wzrostu o 33% inwestycji w maszyny i urządzenia techniczne (0,92) 

i wzrostu o 27% nakładów na oprogramowanie komputerowe (0,89). Pod 

wpływem sektora energetycznego przedsiębiorstwa 4 razy częściej podejmują 

współpracę innowacyjną z jednostkami Polskiej Akademii Nauk (0,16). 

Największy wpływ na pobudzanie aktywności innowacyjnej mają odbior-

cy wywodzący się z branży budowlanej. Przedsiębiorstwa współpracujące 

z sektorem budowlanym 1,24 razy częściej inwestują w oprogramowanie kom-

puterowe (0,87) i 1,44 razy częściej implementują systemy okołoprzemysłowe 

(0,52). Jednak największy pozytywny wpływ występuje w zakresie współpracy 

innowacyjnej ogółem (0,77), której prawdopodobieństwo podjęcia rośnie nie-

mal o 48%. Ponad 2 krotnie częściej jest nawiązywana współpraca innowacyjna 
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z dostawcami (0,50), a o 70% rośnie prawdopodobieństwo podjęcia współpracy 

z odbiorcami (0,41).  

Tabela 2 

Modele probitowe opisujące działalność innowacyjną w funkcji odbiorców  

reprezentujących górnictwo, przemysł, energetykę i budownictwo 

Rodzaj działania innowacyjnego Górnictwo Przemysł Energetyka Budownictwo 

Nakłady na działalność B+R +0,77x – – – 

,33 ,80 ,53 

Inwestycje w dotychczas niestoso-

wane środki trwałe ogółem 

– – +0,70x – 

,31 ,92 ,76 

Inwestycje w maszyny i urządzenia 

techniczne 

– – +0,92x – 

,31 ,92 ,69 

Inwestycje w oprogramowanie kom-

puterowe 

+1,1x +0,77x +0,71x +0,61x 

,48 ,95 ,71 ,19 ,89 ,67 ,28 ,89 ,70 ,25 ,87 ,70 

Implementacja systemów około-

przemysłowych 

– – – +0,41x 

,20 ,52 ,36 

Implementacja systemów wspierają-

cych 

– +0,38x – – 

,16 ,43 ,29 

Współpraca innowacyjna z dostaw-

cami 

+0,66x – – +0,72x 

,29 ,50 ,25 ,20 ,50 ,24 

Współpraca innowacyjna z jednost-

kami PAN 

– – +0,82x – 

,28 ,16 ,04 

Współpraca innowacyjna z odbior-

cami 

– – – +0,47x 

,20 ,41 ,24 

Współpraca innowacyjna ogółem +0,76x +0,39x – +0,69x 

,33 ,80 ,53 ,16 ,66 ,51 ,22 ,77 ,52 

Opatentowanie nowego produktu lub 

technologii 

– –0,41x – – 

,17 ,22 ,37 

Źródło:  opracowanie własne. 

W tabeli 3 zawarto modele (istotne statystycznie) opisujące wpływ odbior-

ców reprezentujących transport, finanse i ubezpieczenia, sferę publiczną i edu-

kację. Ogółem zbudowano 11 modeli, w tym 5 dla edukacji. Najmniejszy 

wpływ w analizowanych grupach zaobserwowano w sferze publicznej (1 mo-

del). Wyznaczona zależność dotyczy wzrostu o 14% liczby patentów na nowe 

produkty lub technologie (0,43). Pod wpływem współpracy z odbiorcami repre-

zentującymi transport wzrasta wielkość 23% inwestycji w oprogramowanie 

komputerowe (0,86). Ponadto, przedsiębiorstwa częściej (wzrost o 97%) po-

dejmują współpracę innowacyjną z odbiorcami (0,47). Odbiorcy z sektora fi-
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nansowego i ubezpieczeniowego przyczyniają się do wzrostu o 62% prawdopo-

dobieństwa implementacji systemów okołoprzemysłowych (0,60) i do 2-krotnie 

większego zaangażowania we współpracę innowacyjną z odbiorcami (0,50). 

Ponadto blisko 1,7 razy rośnie liczba składanych patentów na nowe produkty 

lub technologie (0,55). Odbiorcy wywodzący się z edukacji jako jedyni z anali-

zowanych grup przyczyniają się do wzrostu (o 40%) nakładów na działalność 

B+R (0,71). Ponadto, wzrasta o blisko 29% wielkość inwestycji 

w oprogramowanie komputerowe (0,89). Pod wpływem odbiorców reprezentu-

jących edukację wzrasta o 35% skłonnośc do podejmowania współpracy inno-

wacyjnej ogółem (0,70), w tym przypadku współpracy innowacyjnej z konku-

rentami (0,15) wzrost jest 3,75-krotny, a współpracy z odbiorcami o blisko 

83%.  

Tabela 3 

Modele probitowe opisujące działalność innowacyjną w funkcji odbiorców  

reprezentujących transport, finanse i ubezpieczenia, sferę publiczną i edukację 

Rodzaj działania in-

nowacyjnego 
Transport 

Finanse i ubez-

pieczenia 
Sfera publiczna Edukacja 

Nakłady na działal-

ność B+R 

– – – +0,51x 

,19 ,71 ,51 

Inwestycje w opro-

gramowanie kompu-

terowe 

+0,55x – – +0,74x 

,27 ,86 ,70 ,24 ,89 ,69 

Implementacja sys-

temów okołoprzemy-

słowych 

– +0,59x – – 

,29 ,60 ,37 

Współpraca innowa-

cyjna z konkurentami 

– – – +0,72x 

,25 ,15 ,04 

Współpraca innowa-

cyjna z odbiorcami 

+0,62x +0,67x – +0,56x 

,22 ,47 ,24 ,29 ,50 ,25 ,19 ,44 ,24 

Współpraca innowa-

cyjna ogółem 

– – – +0,49x 

,19 ,70 ,52 

Opatentowanie no-

wego produktu lub 

technologii 

– +0,59x +0,33x – 

,29 ,55 ,32 ,15 ,43 ,30 

Źródło:  opracowanie własne. 

Modele probitowe opisujące działalność innowacyjną w funkcji odbiorców 

reprezentujących ochrone zdrowia, konsumenta końcowego i rolnictwo i rybac-
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two przedstawiono w tabeli 4. Ogółem zbudowano 6 modeli, w tym 4 dla 

ochrony zdrowia. Pod wpływem konsumentów końcowych maleje o blisko 22% 

skłonność do podejmowania współpracy innowacyjnej ogółem (0,47). Odbiorcy 

reprezentujący rolnictwo i rybactwo podnoszą o blisko 31% prawdopodobień-

stwo inwestycji w oprogramowanie komputerowe (0,93). Odbiorcy związani 

z ochroną zdrowia sprzyjają (wzrost o 37%) implementacji metod wytwarzania 

(0,55), ale hamują (spadek o 49%) częstotliwość implementacji systemów 

wsparcia (0,20). Pod ich wpływem rośnie odpowiednio 3-krotnie i 1,7-krotnie 

częstotliwość podejmowania współpracy innowacyjnej z jednostkami Polskiej 

Akademii Nauk (0,09) i krajowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi 

(0,22). 

Tabela 4 

Modele probitowe opisujące działalność innowacyjną w funkcji odbiorców  

reprezentujących ochronę zdrowia, konsumenta końcowego oraz rolnictwo i rybactwo 

Rodzaj działania innowacyjnego 
Ochrona zdro-

wia 

Konsument koń-

cowy 

Rolnictwo i ry-

bactwo 

Inwestycje w oprogramowanie kompu-

terowe 

– – +0,98x 

,50 ,93 ,71 

Implementacja metod wytwarzania +0,40x – – 

,14 ,55 ,40 

Implementacja systemów wsparcia –0,57x – – 

,15 ,20 ,39 

Współpraca innowacyjna z jednostkami 

PAN 

+0,61x – – 

,23 ,09 ,03 

Współpraca z krajowymi jednostkami 

badawczo-rozwojowymi 

+0,36x – – 

,16 ,22 ,13 

Współpraca innowacyjna ogółem – –0,34x – 

,14 ,47 ,60 

Źródło:  opracowanie własne. 

Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza wykazała, że najczęściej wskazywaną grupą od-

biorców są: konsument końcowy (17,48%), ochrona zdrowia (15,63%) i handel 

(11,23%). Najrzadziej wskazywanymi grupami są: rolnictwo i rybactwo 

(1,85%), górnictwo (2,31%), finanse i ubezpieczenia (2,31%) oraz gastronomia 

(3,36%). 
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Ogółem zidentyfikowano 864 zależności, co daje przeciętnie (2,31) wska-

zań na jedno przedsiębiorstwo. Największa gęstość powiązań z odbiorcami wy-

stępuje w obrębie grupy przedsiębiorstw reprezentujących produkcje maszyn 

biurowych i komputerowych (3,27) oraz w grupie producentów sprzętu i urzą-

dzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych (2,59). Im wyższa gęstość 

powiązań z różnymi typami odbiorców, tym wyższy przepływ wiedzy i infor-

macji. Największe różnice we wskazaniach dotyczą ochrony zdrowia (31,68%), 

która jest najczęściej wymieniana przez producentów wyrobów farmaceutycz-

nych (PKD 24.4 – 33,33%), a najrzadziej przez producentów sprzętu i urządzeń 

radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych (PKD 32 – 1,66%). 

Największe znaczenie dla działalności innowacyjnej mają: budownictwo 

(5 modeli) i edukacja (5 modeli), a w dalszej kolejności przemysł, ochrona 

zdrowia i górnictwo (po 4 modele każdy). Wpływ konsumentów końcowych 

jest negatywny (1 model). Wpływ handlu okazał się nieistotny statystycznie. 

Najwięcej zależnośći (7 pozytywnych modeli) znaleziono dla inwestycji 

w oprogramowanie komputerowe. Powiązania te dotyczą odbiorców reprezen-

tujących rolnictwo i rybactwo, edukację, transport, budownictwo, energetykę, 

przemysł i górnictwo. Drugim najbardziej podatnym na wpływy odbiorców ob-

szarem działalności innowacyjnej jest współpraca innowacyjna z odbiorcami 

(4 pozytywne modele). Zjawisko to występuje dla odbiorców pochodzących 

z edukacji, finansów i ubezpieczeń, transportu i budownictwa. Wielkość nakła-

dów na działalność B+R wzrasta w wyniku współpracy z odbiorcami reprezen-

tującymi górnictwo i edukację. Wpływ odbiorców na liczbę zgłaszanych paten-

tów nowych produktów lub technologii jest zróżnicowany. W przypadku od-

biorców przemysłowych ma negatywny charakter, natomiast dla odbiorców sfe-

ry publicznej i sektora finanansów i ubezpieczeń pozytywny. 

W przeprowadzonej analizie wykazano, że typ odbiorcy wpływa na ak-

tywność innowacyjną przemysłu wysokiej techniki w Polsce. Nie znaleziono 

związków pomiędzy analizowanymi czynnikami a współpracą przedsiębiorstw 

ze szkołami wyższymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi. 

Zjawisko to należałoby zatem poddać głębszej analizie.  
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THE IMPACT OF CUSTROMER'S SECTOR ON INNOVATIVE ACTIVITY IN 

HIGH TECHNOLOGY INDUSTRY IN POLAND 

Summary 

The paper presents the results of a study aimed at identifying and comparing 

the relation between the customer’s sector and innovative activity in high technolo-

gy industry in Poland. The scope of the survey relates to innovation in industrial enter-

prises representing the high-tech sector. It is characterized by innovation at the firm  

level and concerns the diffusion “new for the company” level. Innovation activity in-

cludes (1) expenditure on research and development and investments in fixed assets not 

used so far such as: a) buildings, premises and land; b) machinery and equipment, 

c) computer software; (2) implementation of new products and technological processes 

and innovation cooperation. The study included the following types of customers: agri-

culture and fishing, mining, industry, energy, construction, trade, transport, catering, fi-

nance and insurance, public administration, education, health, entertainment and recrea-

tion, and the final consumer. The survey covers 374 HT companies. The methodological 

part of the analysis includes a probit modeling through which one can specify the prob-

ability of occurrence of innovation activity in terms of customer’s sector. 

Keywords: innovative activity, industrial enterprises, high technology industry 

Translated by Piotr Dzikowski 
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Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 

SYSTEM BANKOWY W POLSCE W KONTEKŚCIE UTWORZENIA 

EUROPEJSKIEJ UNII BANKOWEJ 

Streszczenie 

Zintegrowane ramy finansowe, które są fundamentem stworzenia unii 

bankowej w Europie, mają składać się z jednolitego europejskiego systemu 

nadzoru bankowego, europejskiego systemu gwarantowania depozytów, euro-

pejskiego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Przy-

stąpienie do unii bankowej oznacza dla banków komercyjnych polskiego sekto-

ra bankowego duże szanse, takie jak wzrost bezpieczeństwa systemowego czy 

wzrost stabilności finansowej w Eurolandzie oraz całej Unii Europejskiej. Unia 

bankowa z założenia główny nacisk swojej działalności nadzorczej ma położyć 

na funkcjonowanie największych europejskich instytucji bankowych. Z tego 

powodu oddziaływanie bezpośrednie na polski system bankowy będzie ograni-

czone, ale poprzez powiązania właścicielskie, działalność polskich banków bę-

dzie również uzależniona od decyzji w ramach nowych struktur nadzorczych. 

Słowa kluczowe: banki, unia bankowa, nadzór bankowy, normy ostrożno-

ściowe 
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Wprowadzenie 

Ostatni kryzys gospodarczy i fiskalny ukazał słabość europejskiego syste-

mu bankowego i przedstawił jego niską wytrzymałość na wstrząsy. Aby 

w przyszłości takie zdarzenie nie miało miejsca, Unia Europejska postanowiła 

stworzyć i wdrożyć taką koncepcję, która w przyszłości zapobiegnie wystąpie-

niu podobnego kryzysu finansowo-bankowego. Celem artykułu jest przedsta-

wienie potencjalnych skutków wprowadzenia instytucji unii bankowej w Unii 

Europejskiej oraz ocena sytuacji w polskim systemie bankowym w kontekście 

ewentualnego objęcia go integrowanym nadzorem bankowym w Unii Europej-

skiej. W jakim stopniu konieczność stworzenia takiej instytucji będzie poży-

teczna dla bankowości w Polsce? 

1. Założenia unii bankowej w Unii Europejskiej 

W okresie tworzenia strategii, która miała pomóc UE wyjść z kryzysu, du-

żego znaczenia nabrały postulaty o wspólnym nadzorze nad bankami. Dotych-

czasowe działania wzmacniające system bankowy, między innymi utworzenie 

Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, nie były wystarczające. Dlatego 

w celu wdrożenia długofalowego projektu integracji gospodarczej i budżetowej 

zaproponowano koncepcję tzw. unii bankowej.  

23 maja 2012 roku po raz pierwszy, na nieformalnym posiedzeniu Rady 

Europejskiej, przewodniczący komisji J.M. Barroso przedstawił koncepcję 

utworzenia unii bankowej – zintegrowanych ram finansowych. 

28–29 czerwca 2012 roku na szczycie Rady Europejskiej Herman van 

Rompuy wraz z przewodniczącym Komisji i Eurogrupy oraz prezesem EBC, 

przedstawiła sprawozdanie W kierunku faktycznej unii gospodarczej i waluto-

wej, w której określono cztery filary przyszłej Unii Gospodarczej i Walutowej. 

Filary te to: 

a) zintegrowane ramy finansowe,  

b) zintegrowane ramy budżetowe,  

c) zintegrowane ramy polityki gospodarczej  

d) zapewnienie niezbędnej demokratycznej legitymacji.  
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Rys. 1.  Zintegrowane ramy działania unii bankowej w Europie 

Źródło:  opracowanie własne. 

We wprowadzeniu jednolitego europejskiego systemu nadzoru bankowego 

(Single Supervisory Mechanism – SSM), zaangażowany miał być Europejski 

Bank Centralny, jako organ nadzorczy, państwa członkowskie należące do stre-

fy euro i pozostałe państwa należące do UE, jeżeli przystąpiły do SSM na zasa-

dach bliskiej współpracy. W tym zakresie Europejski Urząd Nadzoru Bankowe-

go koordynowałby współpracę pomiędzy nadzorami krajów należących do SSM 

i pozostającymi poza systemem. Znaczącym elementem prowadzenia nadzoru 

byłaby harmonizacja regulacji i norm nadzorczych, takich jak wdrożenie aktów 

ustawodawczych odnoszących się do wymogów kapitałowych. 

We wrześniu 2012 roku Komisja przedstawiła plan działania na rzecz unii 

bankowej i dwa projekty rozporządzeń, które dotyczyły jednolitego mechani-

zmu nadzorczego dla banków należących do strefy euro z priorytetowymi 

uprawnieniami EBC. Szczególne zadania powierzone EBC dotyczyły polityki 

związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi.  

Koncepcja unii bankowej powstała w reakcji na globalny kryzys finanso-

wy w celu zapewnienia stabilności finansowej w krajach strefy euro. Znaczą-

cym założeniem unii bankowej jest obowiązkowe uczestnictwo w niej krajów, 

które należą do strefy euro. Natomiast kraje poza nią, np. Polska, będą mogły 

przystąpić do unii bankowej jako członek stowarzyszony
1
.  

                                                           
1  Narodowy Bank Polski, Czy nowy nadzór spełnia swoje zadania? Zmiany w nadzorze fi-

nansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla polski, NBP, Warszawa 2013. 
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Koncepcja unii bankowej, oprócz stworzenia jednolitego europejskiego 

systemu nadzoru bankowego, zakłada stworzenie instytucji naprawczej. Zada-

niem jej ma być działalność naprawcza i kontrolowana likwidacja banków na 

wypadek wystąpienia kolejnego kryzysu. Istotnym aspektem powołania danej 

instytucji jest chęć zapewnienia ochrony podatnikom strefy euro przed rekapita-

lizacją zagrożonych upadkiem banków. Do zadań instytucji należeć będzie 

zgromadzenie odpowiednich funduszy na przeprowadzenie postępowania upa-

dłościowego banków strefy euro. Oznacza to, że zgromadzone środki nie będą 

polisą ubezpieczeniową banków, ale umożliwią przeprowadzenie postępowania 

upadłościowego w sposób kontrolowany i zostaną przeznaczone na pokrycie 

kosztów postępowania naprawczego.  

Koncepcja unii bankowej przewiduje również powstanie scentralizowane-

go systemu gwarantowania depozytów. Projekt ten zakłada zharmonizowanie 

regulacji i systemu działania gwarancji depozytów do 100 tysięcy euro we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu będzie możliwe zapewnienie 

równych warunków konkurencji w sektorze finansowym oraz zabezpieczy to 

przed rozprzestrzenianiem szoków finansowych pomiędzy krajami UE
2
. 

2. Konsekwencje przystąpienia Polski do unii bankowej dla polskiego 

systemu bankowego 

W Polsce sektor banków komercyjnych jest obecnie bezpieczny, rentowny 

oraz dobrze rozwinięty. Odnośnie struktury własnościowej, większość kapitału 

to kapitał zagraniczny, głównie z państw Unii Gospodarczej i Walutowej. Po-

mimo wahań na rynku finansowym polski sektor bankowy pozostał stabilny 

i zyskowny.  

W porównaniu do innych dużych gospodarek, polski sektor bankowy za-

równo w odniesieniu do wskaźnika wypłacalności, jak i współczynnika Tier 1 

oraz rentowności jest na dobrym poziomie. 

Przystąpienie do unii bankowej oznacza dla banków komercyjnych pol-

skiego sektora bankowego duże szanse, takie jak wzrost bezpieczeństwa syste-

mowego czy wzrost stabilności finansowej w Eurolandzie oraz całej Unii Euro-

pejskiej.  

                                                           
2  Z. Szpringer, Unia bankowa, „Infos” 18.04.2013. 
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Wzrost bezpieczeństwa finansowego zapewniony zostanie przez nadzór, 

który będzie miał możliwość kontrolowania działalności dużych grup banko-

wych w skali całej strefy euro, a nawet całej Unii Europejskiej. Dzięki temu nie 

będzie możliwości ucieczki przed nadzorcą z kraju do kraju, gdzie nadzór może 

być łagodniejszy niż w innym państwie. Zaprzestanie się lekceważenia zasad 

ostrożności w jednych państwach, ryzykując licencję bankową tamtejszej spół-

ki-córki, a nie całej grupy. W unii bankowej rozliczenia grup bankowych z po-

siadanego płynnego kapitału dokonywałoby się w skali całej Unii, co oznacza-

łoby, że niedobór środków w jednym kraju można by pokryć nadwyżką wystę-

pującą w innym kraju.  

Po przystąpieniu do unii bankowej zwiększy się stabilność systemu finan-

sowego, sprzyjająca wzrostowi gospodarczemu państw strefy euro, z którymi 

nasz kraj ma liczne kontakty handlowe. 

Kolejną korzyścią byłoby to, iż Polska będzie miała jednego partnera jako 

instytucję nadzorującą system bankowy – EBC, który lepiej rozumie ryzyko 

systemowe w skali całej Unii oraz jest w mniejszym stopniu podatny na naciski 

polityczne w danym kraju
3
. 

Istotnym aspektem przed ewentualnym wstąpieniem Polski do unii ban-

kowej jest spór pomiędzy krajami macierzystymi a goszczącymi, dotyczący za-

sad funkcjonowania unii w tych krajach. Pomimo, iż państwa spoza strefy euro 

nie będą zależne od mechanizmu jednolitego nadzoru bankowego EBC, powsta-

ła unia bankowa będzie wpływała na banki krajów niebędących członkami ob-

szaru euro. Będzie się to dokonywało poprzez stosunki własnościowe, banki- 

-córki, banki-filie, banki w jednej grupie bankowej. Dodatkowo również będzie 

funkcjonował nowy nadzór EBC głównie wobec banków-filii. W tym wypadku 

nadzór może przenieść się ze stolicy państwa, które nie należy do strefy euro, 

do EBC. Wpływ dokonywał się będzie również poprzez dokapitalizowanie filii 

banków lub banków-córek, jak również poprzez wycofanie kapitału z danych 

banków w celu stabilizacji własnej pozycji lub stabilizacji waluty euro. Możli-

wość realokacji depozytów bankowych przez firmy lub obywateli państw niena-

leżących do strefy euro do banków działających w tym obszarze, które będą ob-

jęte gwarancjami nowego funduszu ratunkowego obszaru euro, którym będzie 

                                                           
3  K. Waliszewski, Koncepcje unii bankowej – szanse i zagrożenia dla sektora banków komer-

cyjnych w Polsce, www.credit-expert.pl/uploads/Koncepcjauniibankowej. pdf (15.05.2014). 
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Europejski Mechanizm Stabilizacji, również daje możliwość unii bankowej 

i wpływania na banki krajów spoza strefy euro. 

Odnośnie banków, które są kontrolowane przez kapitał zagraniczny, istnie-

je ryzyko spadku efektywności w procesie komunikacji pomiędzy krajowym 

nadzorem a nadzorem kraju macierzystego, który w unii bankowej będzie po-

większony o EBC. W tym wypadku nie będzie możliwa korespondencja pomię-

dzy nadzorami poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.  

Relacje pomiędzy nadzorem w strefie euro a nadzorem krajowym będą 

określane przez wspólne unijne regulacje i opierać się będą na wspólnych zasa-

dach nadzorczych. Mechanizm egzekwowania przez EBC nadzoru spraw, które 

dotyczyć będą krajów spoza strefy euro, będzie musiał być zgodny z decyzjami 

podjętymi na forum Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. 

Koncepcja unii bankowej względem państw spoza obszaru euro wiąże się 

z zagrożeniem ograniczenia transgranicznej działalności banków krajów strefy 

euro w krajach, które są poza wspólnym nadzorem. Zagrożeniem koncepcji unii 

bankowej dla państw spoza strefy euro jest również ograniczone zaufanie ryn-

ków finansowych do państw znajdujących się poza systemem, które powoduje 

niższą rentowność emitowanych przez nie dłużnych papierów wartościowych. 

Skutkiem tego, państwa poza wspólnymi mechanizmami integracyjnymi są 

mniej wiarygodne dla zagranicznych inwestorów, dlatego będą więcej płaciły 

inwestorom za emitowane papiery dłużne.  

Obecny stan własnościowy sektora bankowego wskazuje na to, że w razie 

wystąpienia potrzeby, Polska będzie ponosiła koszty ratowania central naszych 

banków w strefie euro
4
. 

Tabela 1 

Główni udziałowcy banków w polskim systemie bankowym w 2011 roku 

Bank 
Aktywa 

(mld zł) 
Główny udziałowiec 

Odsetek akcji 

w posiadaniu 

głównego 

udziałowca 

(%) 

Kraj pocho-

dzenia 

PKO BP 187 Skarb Państwa 31,0 Polska 

PEKAO 146 UniCredit 50,0 Włochy  

                                                           
4  W. Orłowski, Europejska unia bankowa, „Polityka” 16.10.2012. 
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Bank 
Aktywa 

(mld zł) 
Główny udziałowiec 

Odsetek akcji 

w posiadaniu 

głównego 

udziałowca 

(%) 

Kraj pocho-

dzenia 

BZWBK 101 Banco Santander 70,0 Hiszpania 

BRE (mBank, Mulitbank) 99 CommerzBank 70,0 Niemcy 

ING 70 ING 75,0 Holandia 

Raiffeisen Bank 53 Raiffeisen 100,0 Austria 

Getin Holding 52 Leszek Czarnecki 55,0 Polska 

Bank Millenium 50 Banco Comercial Portuges 65,0 Portugalia 

BGK 48 Skarb Państwa 100,0 Polska 

Bank Handlowy 37 Citigroup 75,0 USA 

BPH 38 General Electric 89,0 USA 

BGŻ 33 Rabobank 60,0 Holandia 

BOŚ 17 Skarb Państwa 56,0 Polska 

Źródło:  www.nbp.pl (20.01.2014). 

Jest to jeden z powodów, dla których Polska powinna przystąpić do unii 

bankowej. Skoro duże banki europejskie, będące właścicielami banków pol-

skich, będą objęte zintegrowanym systemem nadzoru bankowego, to system ten 

będzie również wpływał pośrednio na polski system bankowy. Dlatego istotne 

jest uczestnictwo w strukturach unijnych z możliwością wpływania na decyzje 

podejmowane na szczeblu europejskim i ochrony interesów polskich banków. 

3. Sytuacja w polskim systemie bankowym na tle banków  

z obszaru Unii Europejskiej 

Banki w wielu krajach Unii Europejskiej przyczyniły się w ostatnich la-

tach do kłopotów i ogromnych kosztów. Doprowadziły Irlandię do gigantycz-

nego kryzysu, były współodpowiedzialne za „bańkę” na hiszpańskim rynku nie-

ruchomości, pogrążyły także Cypr. Co gorsza, także inne państwa, które nie 

wpadały w aż tak poważne tarapaty, miały swoje własne problemy. Holendrzy 

i Belgowie musieli ratować Fortis, Niemcy – Hypo Real Estate, a Brytyjczycy – 

kilka dużych instytucji takich jak Lloyds. W tym kontekście polski sektor ban-

kowy okazał się jednym z najzdrowszych i najstabilniejszych w całej Unii. 

Aktywa banków w strefie euro sięgają 350% jej PKB, a w wielu krajach 

znacznie tę relację przekraczają. Największym problemem są właśnie najwięk-

sze banki, których upadek zagrażałby całemu systemowi finansowemu. To one, 

„za duże by upaść” (TBTF) lub „zbyt ważne by upaść” (TITF), korzystają ze 
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swojej uprzywilejowanej pozycji, uzyskując niższe koszty finansowania. Euro-

pa, w większym stopniu niż reszta świata, polega na finansowaniu gospodarki 

przez banki, dlatego ważna jest ich stabilność. 10 największych banków w UE 

utrzymuje aktywa warte 122% unijnego PKB
5
. W tym kontekście sytuacja w 

naszym kraju, ukazująca zależność pomiędzy aktywami polskiego systemu 

bankowego i PKB jest znacznie bezpieczniejsza (zgodnie z danymi z NBP 

udział wynosi 84%). 

 

Rys. 2.  Udział aktywów banków w PKB poszczególnych krajów europejskich w 2011 

roku (w %) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raportu Komisji Europejskiej nt. stabilności 

finansowej z dn. 25.04.2013. 

Z powyższego zestawienia wynika, że najmniej niebezpieczną sytuację 

mają kraje ze względnie najmniej rozwiniętym systemem bankowym. W kra-

jach wysoko rozwiniętych, największych w Unii Europejskiej, udział aktywów 

                                                           
5  Raport Komisji Europejskiej nt. stabilności finansowej z dn. 25.04.2013 roku. 
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banków w PKB jest 3–4 razy większy. Relacja ta najmniej bezpieczna z punktu 

widzenia udziału systemu bankowego w PKB, jest w najmniejszych krajach, 

o stosunkowo niskim PKB. 

Drugim ważnym aspektem bezpiecznego funkcjonowania systemu banko-

wego jest zachowanie norm ostrożnościowych na odpowiednim poziomie. 26 

czerwca 2013 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie i dy-

rektywę dotyczące wymogów kapitałowych dla banków. Minimalny wymagany 

poziom współczynnika wypłacalności ustalony jest na poziomie 8%. 

W poszczególnych krajach europejskich poziom tego współczynnika w la-

tach 2008, 2010 i 2012 kształtował się następująco: 

Tabela 2 

Współczynnik wypłacalności Tier 1 w Europie w latach 2008, 2010 i 2012 

  2008 2010 2012     2008 2010 2012 

Austria 7,9 10,0 11,3   Irlandia 8,0 7,7 14,9 

Belgia 10,8 14,1 14,8   Włochy 6,9 8,8 10,7 

Bułgaria 13,0 16,5 14,6   Litwa 10,8 8,9 12,0 

Cypr 8,1 10,7 4,1   Luksemburg 10,4 17,6 21,2 

Czechy 16,3 19,1 15,9   Łotwa 7,5 10,0 11,7 

Niemcy 8,8 11,3 13,8   Malta 11,8 13,3 12,7 

Dania 10,4 15,1 17,3   Holandia 9,6 11,8 12,1 

Estonia 17,0 20,0 18,7   Polska 10,5 11,5 12,0 

Hiszpania 8,1 9,6 9,7   Portugalia 6,2 7,9 11,0 

Finlandia 13,2 13,5 14,8   Rumunia 17,1 17,3 18,5 

Francja 8,4 10,7 13,3   Szwecja 7,8 10,5 11,2 

W. Brytania 7,6 10,5 11,5   Słowenia 8,7 8,3 9,1 

Grecja 8,5 11,3 7,5   Słowacja 21,9 19,2 16,3 

Węgry 13,5 14,1 15,5           

Źródło:  opracowanie własne na podstawie http://www.eba.europa.eu/supervisory-con- 

vergence/supervisory-disclosure/aggregate-statistical-data (12.05.2014). 

Podczas gdy jeszcze w 2008 roku aż w 13 państwach poziom współczyn-

nika wypłacalności kształtował się poniżej lub na granicy zakładanego mini-

mum, to już w 2012 roku tylko dwa państwa – Grecja i Cypr – miały w tym ob-

szarze problem. Polski system bankowy pod tym względem jest stabilny i funk-

cjonuje na bezpiecznym poziomie kapitałowym w całym analizowanym okre-

sie. 
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Mimo iż banki w Europie Środkowej, w tym w Polsce, stale zwiększają 

swoje aktywa, to w porównaniu z konkurentami z Zachodu wciąż instytucje te 

są dużo mniejsze. Aktywa wszystkich 200 największych banków w Europie 

Środkowej to dziś mniej więcej tyle, ile wynoszą aktywa tylko jednego dużego 

banku zachodnioeuropejskiego. Majątkiem około biliona euro zarządza np. ho-

lenderska grupa ING czy włoski UniCredit. Natomiast największe banki na 

kontynencie, takie jak Deutsche Bank czy BNP Paribas to instytucje, z których 

każda z osobna ma dwa razy tyle aktywów, co wszystkie banki środkowoeuro-

pejskie razem. 

Tabela 3 

Wielkość polskich banków na tle ich inwestorów strategicznych  

– wybrane dane wg stanu na 06.2013 (mln EUR) 

 
Aktywa 

Kredy-

ty 

Depo-

zyty 

Zatrud-

nienie 

Kapitał 

własny 

Współ. 

wypła-

calności 

Współ. 

Tier 1 

Wynik 

netto 

Banki notowane na GPW 

PKO BP 45 757 36 091 34 110 27 794 5 463 13,5 12,5 368 

Bank Pekao 34 807 24 218 25 154 19 705 5 144 19,3 18,5 337 

BRE Bank 24 984 16 033 13 004 7 845 2 236 18,2 13,1 143 

Bank Za-

chodni WBK 

23 394 16 926 17 220 8 295 3 058 14,3 x 190 

ING Bank 

Śląski 

18 881 12 015 14 300 8 654 1 878 15,8 15,8 114 

Getin Noble 

Bank 

14 608 11 949 12 024 6 402 1 102 12,2 x 39 

Bank Mille-

nium 

13 190 9 992 10 205 5 900 1 154 14,8 13,3 61 

Bank Han-

dlowy w 

Warszawie 

10 684 4 179 5 726 4 796 1 617 17,5 x 157 

Bank Gospo-

darki Żywno-

ściowej 

8 472 6 259 6 158 5 637 799 11,9 x 20 

Bank BPH 7 945 6 119 3 078 5 555 1 121 15,1 11,7 21 

Nordea Bank 

Polska 

7 692 6 420 3 249 1 979 534 13,5 x 3 

Alior Bank 5 317 4 231 4 398 5 720 550 14,4 12,5 41 

BNP Paribas 

Bank Polska 

4 819 4 199 2 211 2 757 403 11,8 9,1 12 

Bank Ochro-

ny Środowi-

ska 

4 069 2 715 2 959 1 933 336 14,1 10,8 9 
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Aktywa 

Kredy-

ty 

Depo-

zyty 

Zatrud-

nienie 

Kapitał 

własny 

Współ. 

wypła-

calności 

Współ. 

Tier 1 

Wynik 

netto 

Inwestorzy dominujący/strategiczni 

Deutsche 

Bank 

1 909 879 392 758 553 844 100 654 57 735 19,3 17,3 1 985 

BNP Paribas 1 861 338 650 477 554 198 188 551 93 946 15,2 13,6 3 347 

Credit Agri-

cole 

1 784 905 324 492 470 775 79 282 45 664 15,0 10,0 1 165 

Citigroup 1 448 700 520 742 721 589 253 000 152 115 16,2 13,2 6 088 

Societe Gene-

rale 

1 254 082 384 712 349 968 154 000 53 296 12,5 12,7 1 319 

Banco San-

tander 

1 223 118 726 007 571 815 186 785 81 394 11,1 12,0 2 255 

ING Groep 1 143 598 x 470 955 82 643 56 016 16,9 14,4 2 592 

UniCredit 889 632 539 300 359 155 150 787 65 153 15,1 11,9 810 

Rabobank 698 388 485 299 339 844 59 506 40 658 18,7 16,9 1 085 

Commerz-

bank 

636 963 235 181 232 234 53 543 26 477 17,6 12,6 –51 

Nordea Bank 621 896 343 181 196 268 29 255 27 871 13,3 14,8 1 566 

General Elec-

tric 

507 913 x x 305 000 99 047 x x 5 072 

DNB ASA 318 456 169 462 125 773 13 016 16 637 12,4 11,1 928 

Raiffeisen 

Bank Interna-

tional 

130 306 81 942 66 575 59 393 10 429 15,1 10,9 277 

Banco Co-

mercial Por-

tugues 

83 944 61 400 47 464 18 792 3 417 13,5 11,9 –488 

Źródło:  www.nbp.pl (30.11.2013). 

Wyraźnie uwypukla się duża dysproporcja w skali działalności polskich 

banków na tle ich inwestorów strategicznych. Unia bankowa z założenia głów-

ny nacisk swojej działalności nadzorczej ma położyć na funkcjonowanie naj-

większych europejskich instytucji bankowych. Z tego powodu oddziaływanie 

bezpośrednie na polski system bankowy będzie ograniczone, ale poprzez po-

wiązania właścicielskie działalność polskich banków będzie również uzależnio-

na od decyzji w ramach nowych struktur nadzorczych. 

Podsumowanie 

Powyższe rozważania na temat roli unii bankowej pokazują ważne zna-

czenie tego przedsięwzięcia dla systemu bankowego w Unii Europejskiej. Zin-

tegrowany system nadzoru bankowego będzie miał pozytywny wpływ na stabi-
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lizację i bezpieczeństwo funkcjonowania największych banków w Europie. Do-

celowo unia bankowa, poprzez stworzenie odpowiedniego funduszu, będzie 

mogła zapobiegać kryzysom w systemie finansowym wywołanym przez sektor 

bankowy, wprowadzając odpowiednie działania restrukturyzacyjne i porządku-

jąc proces likwidacji banków. Analizując udział aktywów banków w PKB po-

szczególnych krajów europejskich, widać, że niebezpieczeństwo negatywnego 

wpływu funkcjonowania systemu bankowego na cały rynek finansowy i sytu-

ację gospodarczą kraju jest duże.  

W polskim systemie bankowym tych niebezpieczeństw nie ma. Polski sys-

tem nadzoru bankowego realizowany przez KNF funkcjonuje prawidłowo, 

dzięki czemu banki w Polsce działają stabilnie, mają odpowiednie poziomy ka-

pitałów, a ich aktywa nie przewyższają całego PKB kraju. Można więc uznać, 

że unia bankowa dla polskiego systemu bankowego nie jest rozwiązaniem ko-

niecznym i potrzebnym. Jednak patrząc na strukturę własnościową polskich 

banków i potencjalne problemy w systemach bankowych krajów, z których po-

chodzą inwestorzy strategiczni poszczególnych polskich banków, widać, że po-

średnio funkcjonowanie unii bankowej będzie wpływało na decyzje związane 

z działalnością banków w Polsce. Dlatego uczestnictwo Polski w unii bankowej 

jako kraju współpracującego będzie konieczne i z punktu widzenia interesów 

polskiego systemu bankowego pożyteczne.  

Literatura 

Narodowy Bank Polski, Czy nowy nadzór spełnia swoje zadania? Zmiany w nadzorze 

finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla polski, NBP, Warszawa 2013. 

Orłowski W., Europejska unia bankowa, „Polityka” 16.10.2012. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 

2013 r. 

Szpringer Z., Unia bankowa , „Infos” 18.04.2013. 

Waliszewski K., Koncepcje unii bankowej-szanse i zagrożenia dla sektora banków ko-

mercyjnych w Polsce, www.credit-expert.pl/uploads/Koncepcjauniibankowej.pdf. 

www.nbp.pl. 

  



 System bankowy w Polsce… 97 

 

POLISH BANKING SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE CREATION OF 

A EUROPEAN BANKING UNION 

Summary 

An integrated financial framework, which are the foundation of the creation of 

a banking union in Europe, will consist of a unified European banking supervision sys-

tem, a European deposit guarantee system, the European system of restructuring and or-

derly banks liquidation. Joining the banking union means a good chance for commercial 

banks Polish banking sector such as security of the system and increase financial stabil-

ity in Euroland and the European Union. Banking Union is going to assume the main 

focus of its supervisory activity on the functioning of Europe's largest banking institu-

tions. For this reason, the direct impact on the Polish banking system will be limited, 

but through ownership ties, the activities of Polish banks will also depend on the deci-

sion under the new supervisory structures. 

Keywords: banks, European banking union, banking supervision, prudential 

standards 

Translated by Maciej Gorzałczyński 
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Uniwersytet Łódzki  

BANKOWALNOŚĆ SAMORZĄDOWYCH PROJEKTÓW 

PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO  

Streszczenie 

Rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce uzależniony 

jest w znacznej mierze od dostępu podmiotów prywatnych do kapitału zwrotne-

go. Zapewnienie bankowalności projektu partnerstwa publiczno-prywatnego le-

ży po stronie partnera prywatnego. Bankowalność projektów PPP możliwa jest 

tylko wówczas, gdy konstrukcja projektu spełnia warunki umożliwiające ban-

kowi wydanie pozytywnej decyzji kredytowej.  

W tym celu postuluje się, aby podmiot publiczny stworzył warunki, w któ-

rych już na wstępnych etapach prac nad projektem PPP aktywnie uczestniczył- 

by przedstawiciel banku. Jego udział pozwoli na optymalne opracowanie struk-

tury finansowej projektu, która zapewni pozytywną decyzję banku co do umo-

wy kredytowej. Tym samym projekt PPP będzie bankowalny– zamknięty finan-

sowo. Celem opracowania jest wskazanie uwarunkowań sprzyjających zapew-

nieniu przez bank finansowego zamknięcia (bankowalności) przedsięwzięć in-

westycyjnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, projekt, inwestycja, 

bankowalność, bank 
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Wprowadzenie 

Instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) od kilku lat jest w Pol-

sce przedmiotem szczególnego zainteresowana podmiotów z sektora publiczne-

go, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych przedsiębior-

ców. Współczesny rozwój systemów finansowych, jak również niedostatecz-

ność publicznych środków finansowych w stosunku do potrzeb oraz wzrastają-

cy poziom zadłużenia sektora publicznego pociąga za sobą konieczność poszu-

kiwania nowych form zaspokajania potrzeb publicznych. Jednym z rozwiązań 

może być szeroko w ostatnich latach propagowane partnerstwo publiczno- 

-prywatne. Stopień zastosowania formuły PPP warunkują aspekty prawne i fi-

nansowe.  

Od lutego 2009 roku w Polsce obowiązują dwa akty prawne regulujące 

problematykę zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego. Są nimi: 

ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym
1
, któ-

ra zastąpiła wcześniejszą z 2005 roku
2
 oraz ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku 

o koncesji na roboty budowlane lub usługi
3
. Oba akty doprowadziły do stwo-

rzenia w Polsce środowiska prawnego umożliwiającego realizację projektów 

publicznych we współpracy z sektorem prywatnym.  

Partnerstwo publiczno-prywatne rozumiane jest jako „porozumienie mię-

dzy dwoma lub więcej stronami, które współpracują na rzecz osiągnięcia 

wspólnego celu. Partnerzy mają wspólne prawa i wspólne obowiązki. Wymaga 

woli współpracy wszystkich zaangażowanych stron i opiera się na pisemnej 

umowie”
4
.  

Sektor bankowy stanowi jeden z istotnych podmiotów rynku partnerstwa 

publiczno-prywatnego, ponieważ dysponuje kapitałem umożliwiającym finan-

sowanie tego typu przedsięwzięcia. W formule PPP to partner prywatny jest 

zwykle odpowiedzialny za zapewnienie finansowania przedsięwzięcia, którego 

wartość opiewa na znaczne kwoty, nierzadko przewyższające jego możliwości 

                                                           
1  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009, 

nr 19, poz. 100 ze zm.). 
2  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2005, 

nr 169, poz. 1420.). 
3  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 

2009, nr 19, poz. 101 ze zm.). 
4  Definicja PPP zamieszczona na stronie platformy partnerstwa publiczno-prywatnego, 

www.ppp.gov.pl (5.06.2014).  
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finansowe. W związku z powyższym podmiot prywatny posiłkuje się kapitałem 

zwrotnym pozyskanym od instytucji finansowych. W praktyce warunki oferty 

finansowej, przygotowanej przez bank dla potencjalnego kredytobiorcy, są 

w dużym stopniu uzależnione od założeń projektu inwestycyjnego, które to 

w istotnym zakresie kształtuje podmiot publiczny, inicjator formuły PPP. Jeśli 

podmiot publiczny w trakcie tworzenia założeń projektowych nie uwzględni 

perspektywy udziału instytucji finansowej, to często mamy do czynienia z sytu-

acją, w której podmiot prywatny nie składa oferty PPP, gdyż nie jest w stanie 

uzyskać finansowania inwestycji ze strony banku. 

Celem opracowania jest wskazanie uwarunkowań sprzyjających zapew-

nieniu przez bank finansowego zamknięcia (bankowalności) przedsięwzięć in-

westycyjnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Podstawową metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu jest analiza opiso-

wa oparta na analizie literatury i opracowań związanych z partnerstwem pu-

bliczno-prywatnym oraz wstępną oceną projektów inwestycyjnych w kontek-

ście ich bankowalności. 

1. Pojęcie bankowalności projektów PPP 

Pojęcie bankowalność jest nie do końca poprawnym językowo neologi-

zmem, pochodzącym od angielskiego sformułowania bankability. Nie doczeka-

ło się ono jednak w terminologii polskiej bardziej poprawnego odpowiednika. 

Najczęściej odnoszone jest do finansowej akceptacji określonego działania, pro-

jektu inwestycyjnego. 

W praktyce oznacza to taki stan projektu inwestycyjnego, który umożliwia 

podjęcie przez instytucję finansującą (bank) pozytywnej decyzji o przyznaniu 

finansowania na jego dalszy rozwój. Z tego punktu widzenia bankowalność 

oznaczać będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo prawno-finansowe projek-

tu, przekładające się na duże prawdopodobieństwo jego realizacji. Należy jed-

nak pamiętać, iż z punktu widzenia instytucji finansujących, bankowalność bę-

dzie odnosiła się również do szeregu innych zagadnień, warunkujących prawi-

dłowy rozwój projektu (kwestie środowiskowe, techniczne, finansowe, społecz-

ne itp.)
5
. 

                                                           
5  M. Szambelańczyk, Prawna „bankowalność” projektów wiatrowych, „Czysta Energia” 

2013, nr 2, www.cire.pl (20.05.2014). 
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Pojęcie bankowalność ściśle wiąże się z zagadnieniami związanymi 

z partnerstwem publiczno-prywatnym. O sukcesie projektu realizowanego 

w formule PPP w głównej mierze decyduje zetkniecie się oczekiwań kluczo-

wych podmiotów biorących udział w przedsięwzięciu, tj. podmiotu publiczne-

go, partnera prywatnego oraz instytucji finansującej (rys. 1). 

 

Rys. 1.  Współzależność podmiotów przedsięwzięcia PPP 

Źródło:  T. Sawicki, Bankowalność projektów PPP a podział ryzyka pomiędzy strony 

transakcji PPP, materiał konferencyjny BGK, s. 3. 

Każdy z podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu PPP definiuje 

oczekiwania, które dotyczą m.in. modelu płatności, źródeł przychodów, alokacji 

i sposobów ograniczenia ryzyka, podziału zadań, kar i odszkodowań, struktury 

projektu, wzajemnych zależności pomiędzy podmiotami uczestniczącymi 

w projekcie, parametrów projektu, zabezpieczenia finansowania dłużnego
6
. 

Większość projektów partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest finanso-

wana przez partnera prywatnego z jego własnych zasobów finansowych, lecz 

kapitału pozyskanego od banków lub innych instytucji kredytowych. Koniecz-

ność pozyskania kapitału pożyczkowego na korzystnych dla pożyczkobiorcy 

warunkach łączy się z zapewnieniem bankowalności umowy PPP, tzn. osią-

                                                           
6  J. Dziekański, Analiza opcji finansowania. Co to znaczy „bankowalny” projekt PPP, Mate-

riał konferencyjny BGK, Katowice 2013, s. 6. 

Podmiot Publiczny 

Partner Prywatny Instytucja  

Finansująca 

PPP 
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gnięcia takich warunków realizacji przedsięwzięcia, które pozwolą na pozyska-

nie kapitału z banku. 

Bankowalność umowy PPP łączy w sobie dwa aspekty: finansowy i praw-

ny. Finansowy zmierza do pozyskania dłużnego kapitału od instytucji finanso-

wej. Prawny to możliwość ustanowienia na rzecz instytucji finansującej zabez-

pieczenia np. w postaci cesji praw w zakresie strumienia przychodów, które 

w przyszłości ma generować przedsięwzięcie PPP
7
. 

Bankowalność projektów PPP uzależniona jest od czynników, które można 

sprowadzić do trzech zasadniczych grup: 

a) czynników związanych z projektem, 

b) czynników określających stabilność i pewność źródeł spłaty finanso-

wania, 

c) podziału ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem pry-

watnym. 

Warunkiem udziału banku w przedsięwzięciach PPP jest odpowiednia alo-

kacja ryzyka pomiędzy podmioty zaangażowane w jego realizację. W przedsię-

wzięciach PPP powszechnie obowiązuje zasada, że ryzyko transferuje się do te-

go podmiotu, który najlepiej poradzi sobie z jego zarządzaniem. W efekcie 

obowiązywania zasady finansowe skutki zmaterializowania się ryzyka ponosi ta 

strona, której zarządzanie ryzykiem zostało powierzone
8
. 

Postawa banku zależy od poziomu ryzyka przyjętego przez poszczegól-

nych partnerów. Im są one wyższe, tym kosztowniejsze staje się finansowanie 

projektu. W związku z tym stanowisko banku ma znaczący wpływ na żywot-

ność ekonomiczną projektu
9
. Jeśli jedna ze stron nie jest w stanie sprostać ko-

mercjalizacji projektu, bank może odmówić kredytowania przedsięwzięcia. Co 

więcej, założenie, że jeden z partnerów (bank) może zapobiec realizacji projek-

tu, jeśli jedna z zaangażowanych stron nie spełnia warunków komercyjnych 

projektu, jest jak najbardziej prawdziwe. 

  

                                                           
7  K. Marciniuk, M. Jakubaszek, M. Żak, Kto zaczął, ten kończy, „Wspólnota” 2012, nr 21–

22, s. VII. 
8  E.R. Yescombe, Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Ofi-

cyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008, s. 339.  
9  B. Buraczewski, Bankowalność projektów, materiał szkoleniowy, Saritor Group, s. 3. 
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2. Uwarunkowania zaangażowania się banków w projekty PPP jednostek 

samorządu terytorialnego 

Strony umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zainteresowane za-

mknięciem finansowym projektu powinny stworzyć odpowiednie warunki, któ-

re umożliwią zaangażowanie potencjalnych kredytodawców już na wczesnych 

etapach przygotowania projektu. Decydująca rola w tym przedmiocie przypisa-

na została podmiotowi publicznemu, w szczególności jednostkom samorządu 

terytorialnego. Podmiot publiczny może zaproponować bankowi uczestnictwo 

w pracach nad projektem w dwóch zasadniczych formach: 

a) udział banków w tzw. testach rynkowych,  

b) dostarczenie przez bank usług doradczych. 

Podstawą prawną konsultacji społecznych i testów rynkowych jest zasada 

działania samorządu terytorialnego pod względem legalności, gospodarności 

i rzetelności
10

. Wyrazem tej zasady jest dołożenie największej staranności 

w przygotowanie projektów inwestycyjnych przez jednostki samorządu teryto-

rialnego.  

Test rynkowy to działanie przeprowadzane przez podmiot publiczny jesz-

cze przed rozpoczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego. Czynno-

ści poglądowo-konsultacyjne skierowane są do podmiotów z branży, w której 

ma być uruchamiany projekt partnerstwa publiczno-prywatnego. Test polega na 

niezobowiązującym zaprezentowaniu planowanej struktury inwestycji, ramo-

wych założeń umowy PPP oraz określeniu wstępnych, brzegowych warunków 

finansowania projektu. Celem testu jest zbadanie zainteresowania potencjalnych 

partnerów inwestycją. Na tym etapie wskazane jest zaproszenie banku w celu 

ustalenia możliwości zaangażowania go w proces tworzenia struktury finanso-

wej danego projektu. Dzięki uczestnictwu banku w testach rynkowych podmiot 

publiczny może już na wstępnym etapie prac nad projektem otrzymać informa-

cję zwrotną odnośnie zasadności przyjętych kluczowych założeń inwestycji, 

które w przyszłości będą oceniane w kontekście wydania decyzji kredyto-

wych
11

. 

                                                           
10  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 

483). 
11  Bankowalność projektów PPP. Podejście instytucji finansowych, Departament Wsparcia 

Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 

2013, s. 5. 
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Jednostki samorządu terytorialnego realizację projektów PPP ograniczają 

do inwestycji z zakresu użyteczności publicznej, jak drogi, szkoły, sieci wodo-

ciągowe, kanalizacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne, itp. Brak odpowiedniego 

przygotowania projektu może spowodować niezadowolenie społeczne, prowa-

dzące do protestów, wystąpień itp. Z tego względu pożądane jest, aby podmiot 

publiczny przygotował i przeprowadził konsultacje społeczne zyskując akcepta-

cje mieszkańców dla planowanej inwestycji
12

 oraz przygotował analizy biorące 

pod uwagę wiele czynników wpływających na realizację inwestycji. Uwzględ-

niając specyfikę projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, szczególnej 

ocenie poddane powinny zostać zagadnienia związane z
13

: 

a) wyborem formuły realizacji inwestycji, 

b)  uzasadnieniem prawnym, finansowym i ekonomicznym wyboru for-

muły realizacji inwestycji, 

c) określeniem potrzeb, które powinny zostać zaspokojone w wyniku re-

alizacji inwestycji oraz wskazaniem, w jaki sposób PPP przyczyni się 

do ich zaspokojenia w najbardziej efektywny sposób. 

W tym miejscu pojawia się miejsce dla banku jako instytucji doradczej. 

Działając w imieniu i na zlecenie podmiotu publicznego bank ma możliwość 

uczestniczenia w formułowaniu założeń finansowych dla inwestycji, uczestni-

cząc od samego początku w rozmowach z potencjalnymi partnerami prywatny-

mi. Wsparcie profesjonalnego doradcy finansowego może skutkować lepszym 

i szybszym sformułowaniem założeń projektu. W efekcie przełoży się to na ob-

niżkę kosztów przygotowania projektu i skróci czas negocjacji
14

.  

Bank, który zostaje zaproszony we wstępnej fazie przygotowań projektu 

PPP, ma za zadanie przeprowadzić odpowiednią analizę, która zapewni za-

mknięcie finansowe planowanego projektu. Do tego typu analiz najlepiej nadaje 

się wieloaspektowe badanie typu due diligence. Tłumacząc na język polski, due 

diligence oznacza badanie (dochodzenie) z należytą rzetelnością i staranno-

ścią
15

. Ta należyta staranność musi wynikać z realizowanej inwestycji
16

. 

                                                           
12  Por. D. Hajdys, Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwe-

stycji jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, 

s. 211. 
13  A. Kozłowska, PPP krok po kroku. Podręcznik o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

Investment Support, Warszawa 2011, s. 67. 
14  Bankowalność projektów PPP…, s. 5. 
15  E. Mączyńska, Due diligence w ocenie wartości przedsiębiorstw, www.centrumwiedzy. 

edu.pl (5.06.2014). 
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W aspekcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym należyta staranność 

ma na celu przeprowadzenie dokładnych i wyczerpujących analiz nad przygo-

towywanym projektem.  

Badanie due diligence jest analizą wieloaspektową konkretnego projektu 

inwestycyjnego. Może ona być przeprowadzana między innymi w aspektach: 

prawnym, ekonomicznym, finansowym, technicznym. Jej celem jest należyte 

i dogłębne zapoznanie się z sytuacją danego projektu inwestycyjnego, w ramach 

którego badane są m.in.
17

: 

a) podział ryzyk pomiędzy partnerów,  

b) otoczenie rynkowe projektu, 

c) potencjał i doświadczenie partnera prywatnego, 

d) planowany mechanizm wynagrodzenia partnera prywatnego, 

e) system kar i rozwiazywania sporów. 

Zakres prac związany z przeprowadzeniem analizy zależy od szczegóło-

wości i staranności w podejściu do oceny planowanego przedsięwzięcia. Pod-

stawowym zadaniem takiego badania jest wnikliwa ocena ryzyka inwestycyjne-

go poszczególnych stron umowy PPP. Przeprowadzenie profesjonalnej analizy 

ryzyka wymaga nie tylko wysokich umiejętności analitycznych, ale także dobrej 

znajomości specyfiki projektu. Na podstawie due diligence formułowane są 

wnioski dotyczące przyszłej inwestycji, okresu jej realizacji, wpływu na sytu-

ację inwestora oraz ponoszonego ryzyka z uwzględnieniem alternatywnych 

rozwiązań inwestycyjnych i ich skutków
18

. 

Wyniki procesu oceny due diligence stanowią podstawę do podjęcia decy-

zji przez bank odnośnie do warunków, na jakich jest on skłonny dostarczyć fi-

nansowanie dla danego projektu partnerstwa publiczno-prywatnego. Jeśli decy-

zja taka podejmowana jest na potrzeby złożenia oferty przez partnera prywatne-

go, bank określa szczegółowo warunki i wymogi, od których uzależnia przyszłe 

finansowanie projektu PPP. W dalszej kolejności bank oczekuje zawarcia umo-

wy o PPP, której finansowe aspekty potwierdzają założenia przedłożone przez 

bank. Ich uwzględnienie warunkuje zawarcie umowy kredytowej z podmiotem 

                                                                                                                                              
16  Por. W. Fołtyn, Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw, Poltex, Warszawa 2005, 

s. 38. 
17  Bankowalność projektów PPP…, s. 6. 
18  Por. K. Brzozowska, Due diligence jako źródło informacji w procesie podejmowania decy-

zji inwestycyjnych, s. 19, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr91 (8.06.2014). 
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prywatnym, a tym samym doprowadza do zamknięcia finansowego projektu 

PPP (bankowalności projektu PPP). 

Podmiot publiczny może wyrazić zgodę na aktywny udział banku w dialo-

gu konkurencyjnym po stronie partnera prywatnego. Uczestnictwo banku wraz 

z partnerem prywatnym stwarza warunki do przeprowadzenia analizy due dili-

gence na etapie przygotowywania oferty i już wówczas pozwala formułować 

warunki i założenia realizacji projektu PPP, jakie zapewnią bankowalność pro-

jektu. W sytuacji, gdy podmiot publiczny nie podejmie odpowiednich działań 

w kierunku zaangażowania banku na wstępnym etapie negocjacji, ryzyko roz-

minięcia się oczekiwań uczestników wzrasta. Brak gwarancji uzyskania kredytu 

przez partnera prywatnego prowadzi do wycofania się z negocjacji, w efekcie 

oferta nie zostaje złożona. 

Gwarancja zamknięcia finansowego projektu PPP jest podstawową deter-

minantą zawarcia umowy PPP i wdrożenia projektu. 

3. Czynniki warunkujące bankowalność projektów PPP 

Przygotowanie i realizacja projektów PPP wymaga specjalistycznej wie-

dzy z wielu dziedzin. Interdyscyplinarny charakter PPP przejawia się w ko-

nieczności posiadania odpowiedniego know-how z zakresu prawa, ekonomii, 

finansów, aspektów technicznych i branżowych związanych z konkretnym 

przedsięwzięciem. Z uwagi na fakt, że jednostki samorządu terytorialnego nie 

posiadają wystarczającej wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu projektów 

partnerstwa, niezbędne jest zaangażowanie doradców zewnętrznych.  

Doradztwo w projektach PPP powinno mieć charakter kompleksowy. 

Optymalnym rozwiązaniem dla jednostek samorządu terytorialnego jest sytu-

acja, w której doradcy zrzeszeni są w konsorcjum współpracującym z jednostką 

samorządu terytorialnego. Wzmacnia to mechanizm koordynacji stanowisk eks-

pertów z różnych dziedzin. Najistotniejsza rola przypada doradcy finansowemu, 

który odpowiedzialny jest za zapewnienie zamknięcia finansowego przedsię-

wzięcia. Rola doradcy finansowego najczęściej przypada ekspertom bankowym 

odpowiedzialnym za finansowane projektów inwestycyjnych. 

Po stronie podmiotu publicznego leży konieczność stworzenia takich wa-

runków, aby umożliwić aktywny udział przedstawicielowi banku na każdym 

z kluczowych etapów przygotowania projektu, w szczególności podczas testów 
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rynkowych, dialogu z partnerem prywatnym oraz na etapie składania ofert. Na 

każdym z tych etapów dochodzi do kształtowania uwarunkowań prawno-

ekonomicznych i technicznych realizacji przedsięwzięcia. Formułowanie zało-

żeń projektu bez udziału banku może skutkować brakiem akceptacji projektu 

przez bank, a w konsekwencji brakiem finansowania. W kontekście zapewnie-

nia bankowalności projektów PPP postuluje się wypracowanie dobrych praktyk, 

które swym działaniem obejmowałyby: po pierwsze prawne zagwarantowanie 

udziału potencjalnych kredytodawców na każdym etapie przygotowywania pro-

jektu PPP oraz zaangażowanie profesjonalnych, doświadczonych doradców fi-

nansowych już na etapie testów rynkowych i konsultacji społecznych. 

Przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (aktual-

nie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) badanie wśród przedstawicieli resor-

tu związanego z projektami PPP oraz wybranymi bankami, które są aktywne 

w obszarze partnerstwa w Polsce, pozwoliły wskazać aspekty zniechęcające 

banki do podjęcia decyzji o finansowaniu projektu partnerstwa publiczno- 

-prywatnego. Do najczęściej wskazywanych należały: 

1. Przeniesienie przez podmiot publiczny zbyt dużej ilości ryzyk na part-

nera prywatnego. Przejęcie przez partnera prywatnego w wyniku ne-

gocjacji ryzyk związanych z projektem PPP nie zawsze oznacza taki 

jego rozkład, który z punktu widzenia banku jest do zaakceptowania, 

tym samym nie stwarza warunków do przygotowania atrakcyjnej ofer-

ty kredytowej. 

2. Brak doświadczenia podmiotu prywatnego. Podmioty prywatne pragną 

często dywersyfikować przedmiot swojej działalności, tym samym de-

klarują wykonywanie zadań publicznych, co do realizacji których nie 

posiadają odpowiedniego przygotowania. Weryfikacja umiejętności 

w tym obszarze należy do doradców, którzy powinni być zaangażowa-

ni w formułowanie warunków dopuszczenia podmiotu prywatnego do 

negocjacji i tym samym w wybór partnera prywatnego. 

3. Nadmiernie restrykcyjny system kar i potrąceń. Nadmiernie rozbudo-

wany i restrykcyjny system kar powoduje, że partner prywatny zobo-

wiązany jest uwzględnić go w projektach finansowych dla inwestycji. 

W konsekwencji zwiększa koszt projektu, tym samym czyniąc go mało 

atrakcyjnym. W rezultacie może to prowadzić do wycofania się partne-

ra prywatnego. 
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4. Postrzeganie sektora finansującego przez partnera publicznego jako 

nieistotny element w procesie tworzenia projektu PPP. Przejawia się to 

w ograniczeniu możliwości aktywnego uczestnictwa przedstawiciela 

banku we wczesnych etapach procedury przygotowania projektu part-

nerstwa. Efektem takiego nieelastycznego podejścia strony publicznej 

jest brak ofert wykonawców ze względu na brak zapewnienia banku 

o finansowaniu projektu. 

Analiza stanowiska przedstawicieli banków biorących udział w badaniu 

jednoznacznie pozwala stwierdzić, że za sukcesem projektu partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego stoi zapewnienie jego bankowalności. Ta zaś możliwa jest 

tylko w sytuacji, gdy banki od samego początku mają aktywny wpływ na 

kształtowanie optymalnej struktury finansowej projektu. 

Podsumowanie 

Rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w znacznej 

mierze uzależniony jest od zainteresowania podmiotów prywatnych realizacją 

zadań publicznych oraz dostępu do zwrotnych źródeł finansowania inwestycji. 

W projektach partnerstwa publiczno-prywatnego na partnerze prywatnym ciąży 

obowiązek zapewnienia środków finansowych niezbędnych do finansowania 

inwestycji. Podpisanie umowy o PPP bez zagwarantowania finansowania wiąże 

się z zamknięciem komercyjnym projektu i nie jest równoznaczne z jego reali-

zacją. Dopiero zapewnienie zamknięcia finansowego, tzw. bankowalności pro-

jektu PPP, warunkuje przejście projektu do fazy realizacji.  

Zasadnicza rola w zapewnieniu bankowalności projektów przypada ban-

kom, których udział od wczesnych etapów prac jest postulowany. Udział przed-

stawicieli banków na etapie testów rynkowych, a następnie podczas negocjacji 

pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym, pozwala na kształ-

towanie takiej struktury finansowej projektu, która zapewnia podmiotowi pry-

watnemu dostęp do zwrotnych źródeł finansowania. W opinii przedstawicieli 

banków, współpraca pomiędzy potencjalnymi stronami umowy o PPP i instytu-

cjami finansowymi stanowi jedną z determinant bankowalności projektów part-

nerskich i będzie wpływała na rozwój i strukturę rynku partnerstwa publiczno- 

-prywatnego w Polsce. 
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BANKABILITY OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS OF 

LOCAL GOVERNMENTS 

Summary 

The development of public-private partnership (PPP) in Poland is largely deter-

mined by the private organisations’ access to repayable capital. The responsibility for 

making a PPP project bankable rests with the private partner. A PPP project is bankable 

when its design meets requirements that the bank considers necessary to be fulfilled to 

grant a loan. 

To make sure that it is so, the public entity should set up work on a PPP project in 

such a way as to enable the participation of the bank representative early on. This ap-

proach allows working out the optimal financial structure of the project and thereby 

makes it acceptable for the bank. The purpose of the article is to indicate requirements 

that an investment project based on public-private partnership must meet to be banka-

ble, i.e. to receive the necessary funding from the bank. 

Keywords: public-private partnership, project, invest, bankability, bank 

Translated by Dagmara Hajdys 
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DECYZJE FINANSOWE I SCENARIUSZE WDRAŻANIA 

PRZEDSIĘWZIĘĆ ZORIENTOWANYCH NA PODNOSZENIE 

EFEKTYWNOŚCI W GOSPODARCE FINANSOWEJ JST 

Streszczenie 

Funkcjonowanie jednostek samorządowych jawi się jako problem wielkiej 

wagi zarówno dla całych społeczności, jak i pojedynczych mieszkańców. Pod-

noszenie efektywności w gospodarce finansowej jednostek samorządu teryto-

rialnego jest zorientowane na efekty i osiągane wyniki w realizacji przypisa-

nych zadań. Zmiany w sposobie zarządzania środkami publicznymi dotyczą 

wszystkich jednostek samorządowych działających w obecnej rzeczywistości 

gospodarczej. Finanse samorządowe oraz specjalne procedury związane z ich 

efektywnym wykorzystaniem są nie tylko interesujące, ale wymagają również 

pogłębionych studiów i analiz. W artykule przedstawiono wybrane problemy 

dotyczące podnoszenia efektywności zarządzania środkami publicznymi. 

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, finanse samorządowe, gospodar-

ka finansowa, podnoszenie efektywności 

Wprowadzenie 

Podnoszenie efektywności w gospodarce finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego jest zorientowane na efekty i osiągane wyniki w realizacji przypi-

sanych zadań. Efektywność jest postrzegana jako ważny element warunkujący 
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decyzje finansowe w procesach gospodarowania publicznym pieniądzem, 

zwłaszcza w odniesieniu do rezultatów opisanych relacją efektów do poniesio-

nych nakładów. W kontekście podnoszenia efektywności gospodarki finansowej 

(racjonalności, optymalności) istotne jest jej rozpatrywanie na dwóch płaszczy-

znach, tj. alokacji czyli rozdziału środków oraz ich wykorzystania. Na procesy 

decyzyjne w tych dwóch sferach nakładają się z kolei narzędzia i determinanty 

realizacji przyjętych założeń, jak również scenariusze podnoszenia efektywno-

ści gospodarowania publicznym zasobem.  

 W artykule wskazano na uwarunkowania, od których uzależniony jest 

wzrost efektywności w procesach gromadzenia i wydatkowania środków pu-

blicznych. Ocena wpływu tych uwarunkowań na decyzje finansowe publicz-

nych zasobów pieniądza podparta została wynikami badań ankietowych. Na ich 

bazie podjęto próbę określenia ważniejszych wyróżników dla scenariuszy 

przedsięwzięć zorientowanych na skuteczne i efektywne gospodarowanie pu-

blicznym zasobem.  

1. Decyzje finansowe w procesach gromadzenia i wydatkowania środków 

publicznych 

Zarządzanie finansami jednostki samorządu terytorialnego obejmuje sze-

reg procesów związanych z podejmowaniem decyzji i działań odnoszących się 

do gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych. Decyzje finansowe oraz 

ich rzeczywiste skutki odzwierciedlone są w dochodach budżetowych bądź 

w strukturze i kierunkach wydatków budżetowych. Procesy decyzyjne ukierun-

kowane powinny być na maksymalizację efektów w realizacji ekonomicznych 

i społecznych celów, co natomiast wymaga zastosowania odpowiednich metod 

i instrumentów oraz jasno sprecyzowanych zasad i warunków działania.  

Mimo znaczącego wpływu na podejmowane decyzje czynnika polityczne-

go, organy samorządowe podejmują działania zmierzające do maksymalizacji 

korzyści osiąganych przez społeczeństwo z tytułu dostarczanych dóbr i usług 

finansowych z budżetu, a mianowicie
1
: 

a) analizują budżet, jego wykonanie oraz sytuację społeczno- 

-ekonomiczną, co stanowi punkt wyjścia do podjęcia decyzji, 

                                                           
1  B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, War-

szawa 2011, s. 106. 
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b) równoważą budżet bieżący zgodnie z wymogami ustawowymi, wymu-

szającymi osiągnięcie tej pozycji jako docelowej na koniec roku bu-

dżetowego,  

c) planują zasilenia finansowe długo- i krótkookresowe, aby zapewnić 

płynność finansową czy też równowagę budżetową,  

d) podejmują działania na rzecz ograniczenia ryzyka, co przekłada się na 

decyzje finansowe oraz budżetowe, 

e) podejmują decyzje infrastrukturalne, określają rozmiar luki finansowej 

oraz podejmują niezbędne decyzje w zakresie pozyskania finansowa-

nia zewnętrznego,  

f) planują poziom zobowiązań dłużnych, dobierają instrumenty finanso-

we niezaliczane do długu, podejmują decyzje dotyczące minimalizo-

wania kosztów kapitału,  

g) alokują środki w instrumenty przewidziane rozwiązaniami prawnymi 

z wykorzystaniem maksymalnej efektywności oraz w taki sposób, aby 

zapewnić płynność finansową, 

h) prowadzą kontrolę zarządczą z oceną efektywności i skuteczności wy-

korzystania publicznych zasobów pieniądza.  

Podejmowanie decyzji finansowych – bieżących i rozwojowych – odby-

wać się powinno przy wykorzystaniu sformalizowanych narzędzi, umożliwiają-

cych racjonalne zagospodarowanie zasobów finansowych, majątku trwałego 

i obrotowego, zaangażowanie kapitałów potrzebnych w realizacji celów spo-

łeczno-gospodarczych. Przy podejmowaniu decyzji konieczne jest spełnienie 

dwóch podstawowych warunków: decydenci samorządowi powinni dyspono-

wać pełną wiedzą oraz powinni mieć nieograniczoną zdolność do analizowania, 

przetwarzania i wykorzystywania wiedzy. Poza tym decyzje finansowe podej-

mowane w sektorze publicznym mają swoją specyfikę i uwarunkowania. Wśród 

uwarunkowań wewnętrznych decyzji finansowych wymienić można
2
: kondycję 

finansową oraz kształtowanie się zasobów finansowych (w tym władztwo po-

datkowe), zasoby rzeczowe wpływające na możliwość świadczenia usług pu-

blicznych, kadrę i jej jakość (służba publiczna), sprawność organizacyjną 

i funkcjonalną, umiejętności analityczno-dostosowawcze. Dla zwiększenia traf-

ności podejmowanych decyzji istotna jest również umiejętność wykorzystywa-

                                                           
2  M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, 

decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 103. 
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nia instrumentów planistycznych. Szczególnego znaczenia nabiera wykorzysta-

nie przede wszystkim nowych narzędzi i instrumentów analizy finansowej 

i prognozy finansowej czy też oceny ryzyka.  

Zarzadzanie finansami przez usprawnienie wielu procesów – np. planowa-

nia rozwoju, zarządzania projektami, kształtowania potencjału wytwórczego 

i innowacyjnego jest także warunkiem przedsiębiorczych działań samorządu te-

rytorialnego. Dysponowanie środkami publicznymi w jednostce samorządowej 

wymaga wdrożenia wielu zmian w zarzadzaniu zasobami, zwłaszcza w rozpo-

znaniu potrzeb mieszkańców, dostosowaniu wydatków do tych potrzeb, 

a w konsekwencji – planowaniu i realizacji budżetu
3
.  

Decyzje finansowe dotyczące procesów gromadzenia i wydatkowania za-

sobów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wywołują skutki finan-

sowe w dłuższym lub krótszym horyzoncie czasu. Ponadto, na podejście proce-

sowe w gospodarowaniu publicznym pieniądzem nakłada się szereg czynności 

i zdarzeń, co powoduje, że procesy finansowe są umocowane w złożonym, uwa-

runkowanym wieloma czynnikami otoczenia, systemie społeczno- 

-gospodarczym. Jednostki samorządu terytorialnego w gospodarowaniu środ-

kami publicznymi wielokrotnie stają zatem przed trudnymi wyborami. Ważne 

w tym kontekście staje się wskazanie na determinanty wpływające na prowa-

dzenie gospodarki finansowej. 

2. Determinanty prowadzenia efektywnej gospodarki finansowej JST 

Efektywność może być pojmowana jako optymalizacja relacji między na-

kładami a efektami. W odniesieniu do efektywności jednostki samorządu teryto-

rialnego można mówić o realizacji postawionych przed nią zadań i poniesio-

nych w związku z nimi nakładach. Wykorzystanie zasobów polega na ich alo-

kacji w te sfery życia społeczno-gospodarczego, które zostały określone przepi-

sami prawa oraz ustanowione prawem wewnętrznym danej jednostki samorządu 

terytorialnego. Do głównych elementów systemowych, tworzących zespół wa-

                                                           
3  A.J Kożuch, Budżetowanie jako instrument zarzadzania finansami jednostki samorządu te-

rytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 101. 
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runków, od których uzależniony jest wzrost efektywności dokonanej alokacji, 

czyli ponoszonych nakładów, należy zaliczyć
4
:  

a) zasady pionowego podziału zadań między państwo a samorząd teryto-

rialny,  

b) sferę zadań i dwoistą naturę samorządu terytorialnego, 

c) instrumenty gromadzenia dochodów publicznych, 

d) instrumenty pozwalające na lokowanie nadwyżek środków oraz służą-

ce pokrywaniu niedoborów środków w budżecie, 

e) precyzyjne instrumenty podatkowe i dłużne, zorientowane na minima-

lizację antymotywacyjnych rozwiązań systemowych, hamujących ini-

cjatywę i kreatywność społeczności lokalnej, 

f) nakierowanie na koncepcję ekwiwalentności kształtowania obciążeń 

podatkowych i odejście od koncepcji zdolności płatniczej,  

g) upowszechnianie rachunku ekonomicznego, dbałości o jakoś realizo-

wanych zadań oraz osiągany wynik finansowy oparty na racjonalnych 

zachowaniach dostawców i odbiorców dóbr i usług, 

h)  uelastycznienie systemu finansowania zadań publicznych, np. out- 

sourcing, partnerstwo publiczno-prywatne.  

Wskazując na czynniki i bariery w prowadzeniu racjonalnej gospodarki fi-

nansowej, można odnieść się do wyników badania ankietowego, przeprowadzo-

nego w ramach grantu „Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu tery-

torialnego”
5
. Zadania badawcze podjęte w ramach szczegółowych analiz doty-

czyły określenia determinant wpływających na podejmowanie decyzji finanso-

wych w obszarze zarządzania środkami publicznymi. 

Otrzymane w ramach przeprowadzonego badania dane pozwalają stwier-

dzić, że jednym z najważniejszych ustawowych ograniczeń jest ustawa o finan-

sach publicznych. Na kolejnych miejscach respondenci wskazywali ustawę 

                                                           
4 H. Sochacka-Krysiak, Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu 

terytorialnego, w: W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, red. S. Wieteska, M. Wy-

pych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 192–194.  
5  Badania ankietowe przeprowadzono na przełomie 2012/2013 roku. Przedmiotem badania 

objęto jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane na terenie trzech województw: dolno-

śląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Grupę respondentów stanowiły w 38% gminy 

wiejskie, w 29% miejsko-wiejskie, w 18% miejskie, w 13 przypadkach przedmiotem badania był 

powiat ziemski, a w 5 – miasto na prawach powiatu. W 33% badanych JST szacowano osiągane 

dochody w ciągu ostatnich 3 lat na poziomie nieprzekraczającym 15 mln zł, w 23% między 15 

mln zł a 30 mln zł, a 27% powyżej 50 mln zł. 
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o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ustawę o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (por. rys. 1).  

 

Rys. 1.  Ustawowe ograniczenia w prowadzeniu gospodarki finansowej JST (w %) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 2.  Formalnoprawne i organizacyjne ograniczenia w prowadzeniu gospodarki fi-

nansowej JST (w %) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Wśród pozostałych ograniczeń w prowadzeniu gospodarki finansowej jed-

nostki samorządu terytorialnego wymieniały: zbyt niskie dochody własne, zbyt 

liczną sieć szkół wymuszających generowanie określonych wydatków, zbyt du-

że zadłużenie wynikające z lat ubiegłych, złą strukturę wydatków budżetowych. 

Ponadto respondenci wskazali na pozostałe, inne niż formalno-prawne warunki 

działalności finansowej. Należały do nich kwestie dotyczące presji politycznej, 

złych decyzji organów wykonawczych, niewykwalifikowanej kadry w służbach 

finansowych oraz wprowadzenia reglamentacji deficytu i długu sektora samo-

rządowego (tzw. reguła wydatkowa) (por. rys. 2). 
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Identyfikację postulowanych kierunków zmian w zakresie prowadzenia 

skutecznej gospodarki finansowej dodatkowo określono poprzez: większą cen-

tralizację finansów lokalnych, usprawnienie narzędzi kontrolujących sposób go-

spodarowania finansami, wprowadzenie nowego mechanizmu finansowania za-

dań, wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania finansami. Identyfikację 

czynników w największym stopniu utrudniających przeprowadzenie zmian do-

tyczących gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 

oparto natomiast na następujących: brak wykwalifikowanej kadry urzędniczej, 

brak wystarczających środków finansowych na przeprowadzenie zmian, nie-

adekwatność przyjętych rozwiązań prawnych, brak pełnego i szerokiego pro-

gramu naprawy gospodarki finansowej w samorządzie, uwarunkowania poli-

tyczne, brak pomysłu na dokonanie zmian.  

Wśród wskazywanych determinant, które w największym stopniu utrud-

niają wprowadzanie zmian dotyczących gospodarki finansowej jednostek samo-

rządu terytorialnego w Polsce, na pierwszym miejscu podawano brak pełnego 

i szerokiego programu naprawy gospodarki finansowej (58% wskazań). Co dru-

gi badany podmiot wskazał w tym zakresie brak wystarczających środków fi-

nansowych na przeprowadzenie zmian, ponad 40% wskazań uzyskały jeszcze: 

nieadekwatność i konserwatyzm przyjętych rozwiązań prawnych oraz uwarun-

kowania polityczne. 

3. Ważniejsze wyróżniki scenariuszy podwyższania efektywności 

gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 

Problematyka związana ze specyfiką podnoszenia efektywności gospodar-

ki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego jest złożona i wykazuje 

szereg warunków, które należy uwzględnić dokonując oceny oraz wskazując na 

wnioski racjonalizatorskie usprawniające działalność w sferze zarządzania fi-

nansami. Ważną kwestią związaną z kategorią kosztów i efektów jest system 

zasilania finansowego oraz jego struktura, a przede wszystkim ograniczenia 

w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Należy wskazać, 

że finansowanie oparte w znacznej mierze na systemie dotowania i subwencjo-

nowania uzależnia samorządy od dysponenta, co w połączeniu z licznymi ogra-

niczeniami finansowymi (np. granice zadłużania się jednostek samorządu tery-

torialnego) utrudnia efektywne wydatkowanie środków publicznych.  
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W odniesieniu do scenariuszy podwyższania efektywności istotne są te, 

które związane są z zadaniami publicznymi, gospodarnością władz samorządo-

wych, rentownością podejmowanych działań, systemem finansowania zadań 

przez państwo. Kryteria te pozwalają wyodrębnić co najmniej dwa scenariusze 

oparte na zróżnicowanych działaniach zorientowanych na podwyższanie efek-

tywności gospodarki finansowej.  

Pierwszy z nich to scenariusz ofensywny, oparty na intensyfikacji przed-

sięwzięć służących podnoszeniu efektywności w gospodarce jednostek samo-

rządu terytorialnego. W scenariuszu tym zakłada się dążenie do usprawnienia 

realizacji zadań publicznych, często nierentownych. Wspomniane zadania doty-

czą najczęściej sfery społecznej, potrzeb bytowych, kulturalnych. W odniesie-

niu do sposobu finansowania, bazuje się tu na zdefiniowanych standardach 

usług publicznych, które objęte są gwarancją finansowania przez państwo. 

Oparcie na standardach kosztowych realizacji zadań publicznych dotyczy 

w szczególności najdroższych zadań samorządowych, w tym związanych m.in. 

z oświatą, pomocą społeczną, transportem, mieszkalnictwem. 

W scenariuszu ofensywnym nierzadko podejmowanie decyzji oparte zosta-

je na wdrożonym systemie podejmowania działań wspólnych ze społecznością 

lokalną lub regionalną (np. w ramach budżetu obywatelskiego). Źródła finan-

sowania dopasowane są do konstrukcji zadań realizowanych na rzecz miesz-

kańców. Dotyczy to przede wszystkim samodzielności podatkowej i relacji po-

datnik – korzyść płacenia podatku. Ponadto, widoczne jest tu kreatywne i go-

spodarne podejście decydentów lokalnych w doborze źródeł finansowania dzia-

łalności samorządowej. W celach zarządczych, w szerokim zakresie zastosowa-

ne zostają natomiast nowoczesne formy, takie jak wieloletnie prognozy finan-

sowe i budżetowanie zadaniowe.  

Podsumowując, w scenariuszu ofensywnym – charakterystycznym dla 

większych jednostek – występuje koncentracja na części problemów i zadań do-

tyczących zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych czy regionalnych. Po-

nadto poszukuje się w nim zastąpienia prostej realizacji zadań publicznych 

efektywniejszym angażowaniem zasobów.  

W przypadku drugiego rozwiązania, tj. scenariusza pasywnego, działania 

służące podwyższaniu efektywności mają charakter defensywny. Scenariusz ten 

zakłada brak uprawnień decyzyjnych co do celów i wielkości lokalnych wydat-

ków publicznych. W kontekście finansowania działalności jednostek samorządu 

terytorialnego, bazuje się tu na katalogu zadań publicznych, których zapewnie-
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nie zostało określone przez regulacje ustawowe (zadania własne, zlecone). Za-

kłada się również brak norm wyznaczających optymalizację kosztów realizacji 

zadań publicznych oraz zmienność kosztów działalności nieznajdującą uzasad-

nienia w czynnikach rynkowych.  

W scenariuszu pasywnym działania na rzecz społeczności lokalnej lub re-

gionalnej zostają podjęte wyłącznie przez władze samorządowe, w imieniu tej 

społeczności, lecz bez szerszych konsultacji z jej przedstawicielami. Ponadto, 

źródła finansowania zadań są tu postrzegane jako kategoria służąca równowa-

żeniu budżetu. Podatki traktuje się tu jako sposób na deficyt budżetowy. Braku-

je natomiast kreatywnego podejścia do doboru źródeł finansowania, a zamiast 

tego system dotowania działalności opiera się na budżecie państwa (w szcze-

gólności na dotacjach celowych). Zastosowanie nowoczesnych form zarząd-

czych, takich jak wieloletnie prognozy finansowe i budżetowanie zadaniowe 

pełni funkcje informacyjne.  

Konkludując, scenariusz statyczny jest charakterystyczny dla jednostek 

samorządu terytorialnego, które kierują się większą ostrożnością w podejmo-

waniu działań rozwojowych (w tym inwestycyjnych) i odznaczają się brakiem 

skłonności do wprowadzania zmian określanych jako korzystne i pożądane.  

Decyzje o wyborze źródła finansowania działalności bieżącej czy inwesty-

cyjnej powinny brać pod uwagę wszystkie aspekty prawne, finansowe i organi-

zacyjne. Wpływa to bowiem na efektywność pozyskiwania i wydatkowania 

środków. Wymienione wcześniej czynniki istotnie warunkują możliwości zwią-

zane z realizacją zadań przypisanych samorządom, a w konsekwencji cało-

kształt ich działalności. Wartość usług finansowych determinuje przyszły po-

tencjał do zaciągania nowych zobowiązań czy wykorzystywania preferencyjne-

go (również dotacyjnego) wsparcia. Wpływa on na perspektywę długotermino-

wą, co determinuje możliwości rozwojowe samorządu terytorialnego w kolej-

nych latach.  

Podsumowanie  

Tematyka związana z podnoszeniem efektywności gospodarki finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego od lat stanowi punkt odniesienia dla różno-

rodnych badań i analiz. W związku z tym, że gospodarka finansowa jest uzależ-

niona od wielu czynników, na które jednostki samorządu terytorialnego mają 

ograniczony wpływ, staje się ona coraz bardziej złożona i wymaga wciąż aktu-
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alnych rozwiązań usprawniających działalność w sferze zarzadzania finansami. 

Zmienne uwarunkowania wpływają na decyzje finansowe samorządowych de-

cydentów, intensyfikują pozytywne bądź negatywne działania zorientowane na 

podwyższanie efektywności gospodarki finansowej.  

Sposobem odwzorowania procesów zachodzących w systemie gospodaro-

wania środkami publicznymi są scenariusze działań, które kompleksowo obra-

zują sytuację w samorządach lokalnych i regionalnych. Scenariusze co do zasa-

dy są kontrastowe, w związku z tym ich założenia, a także wskazane elementy 

zarządzania środkami publicznymi są znacząco odmienne. Przesłanką dla próby 

wskazania ważniejszych wyróżników scenariuszy wdrażania przedsięwzięć zo-

rientowanych na podnoszenie efektywności gospodarki finansowej były nato-

miast wyniki analiz otrzymane w ramach przeprowadzanych badań ankieto-

wych. 
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FINANCIAL DECISIONS AND MODELS OF INCREASING EFFICIENCY 

IN THE LOCAL SELF-GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT 

Summary 

The paper presents selected problems in raising the efficiency of public funds 

management. Functioning of self-government units appears as the problem of the great 

weight this way for the entire society as well as individuals. The quality and the scope 
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of performed tasks are a function of had stores particularly their effective application. 

Changes in philosophy of administering funds concern all self-government units acting 

in current economic reality. Financial resources are a special source and processes asso-

ciated with drawing them and disbursing are not only interesting but also require the 

special look and analyses.  

Keywords: self-government, local government finance, financial management, 

improving efficiency 
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Streszczenie 

Banki w Polsce niechętnie podejmują ryzyko związane z ich udziałem 

w przeprowadzaniu inwestycji publicznych realizowanych w formule PPP. Ist-

nieje szereg czynników ryzyka prowadzących do tej swoistej awersji bankowej. 

Na niektóre z nich banki nie mają wpływu, przy czym część z nich w ocenie 

banków prowadzi do uznania projektu inwestycyjnego za w ogóle nienoszącego 

znamion bankowalności i tym samym nie nadaje się do udzielenia mu ewentu-

alnego wsparcia finansowego. Istnieją też czynniki ryzyka (i tym samym rodza-

je ryzyka) w działalności bankowej, na które bank ma wpływ (tkwią wewnątrz 

banku) i nie są związane z tym, czy projekt inwestycyjny jest czy nie jest ban-

kowalny. 

Celem opracowania jest określenie rodzajów (kategorii) ryzyka oraz ich 

czynników, które mogą prowadzić do awersji banków w angażowanie się w fi-

nansowanie inwestycji publicznych realizowanych w formule partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego. 

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, ryzyko bankowe, ban-

kowalność projektu inwestycyjnego 
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Wprowadzenie 

Ryzyko w szerokim ujęciu to prawdopodobieństwo poniesienia straty, 

szkody, niepowodzenia w wyniku realizacji zamierzonych celów
1
. Bank nie jest 

w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka wynikającego z jego ewentualnego 

udziału (jako wierzyciela finansowego, obsługującego finansowo przedsięwzię-

cie czy udziałowca kapitałowego) w przedsięwzięciach związanych z wykony-

waniem zadań publicznych. Ale może je podjąć, jeśli konkretny projekt inwe-

stycyjny będzie miał znamiona (cechy) bankowalnego. 

Banki w Polsce niechętnie podejmują ryzyko związane z ich udziałem 

w przeprowadzaniu inwestycji publicznych realizowanych w formule PPP. Ist-

nieje szereg czynników ryzyka prowadzących do tej swoistej awersji bankowej. 

Na niektóre z nich banki nie mają wpływu, przy czym część z nich w ocenie 

banków prowadzi do uznania projektu inwestycyjnego za w ogóle nienoszącego 

znamion bankowalności i tym samym nie nadaje się do udzielenia mu ewentu-

alnego wsparcia finansowego. Istnieją też czynniki ryzyka (i tym samym rodza-

je ryzyka) w działalności bankowej, na które bank ma wpływ (tkwią wewnątrz 

banku) i nie są związane z tym, czy projekt inwestycyjny jest czy nie jest ban-

kowalny. 

Celem opracowania jest określenie rodzajów (kategorii) ryzyka oraz ich 

czynników, które mogą prowadzić do awersji banków w angażowanie się w fi-

nansowanie inwestycji publicznych realizowanych w formule partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego. Na potrzeby opracowania wykorzystano wiedzę pozyskaną 

w trakcie realizacji projektu, kierowanego przez autorkę, pt. „Badanie part-

nerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji projektu infra-

strukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL)”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Polska–Saksonia 2007–2013. 

  

                                                           
1  J. Świderski, Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 

1998, s. 92. 
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1. Istota ryzyka i bankowalności przedsięwzięcia związanego z 

wykonywaniem inwestycji publicznych 

Z wykonywaniem zadań publicznych wiążą się różne rodzaje ryzyka: ze-

wnętrzne i wewnętrzne, stałe i zmienne, subiektywne i obiektywne, etc. W kon-

tekście tego ryzyka szczególnie istotne są dwie kwestie: przedmiot inwestycji 

oraz formuła wykonawstwa (partnerstwo publiczno-prywatne, czyli PPP oraz 

zamówienie publiczne).  

Bezpośrednio z przedmiotem realizowanej inwestycji publicznej związa-

nych jest wiele typów ryzyka, np. ryzyko zmiany popytu, ryzyko braku lub 

niewystarczającej dostępności materiałów. Także różny jest zakres i poziom ry-

zyka związanego z przyjętą formułą wykonawstwa inwestycji – ta realizowana 

w formule PPP będzie obarczona wyższym ryzykiem niż w formule klasyczne-

go zamówienia publicznego. Zaangażowanie banku w PPP w jakiejkolwiek 

formie (w charakterze kredyto-/pożyczkodawcy, udziałowca czy instytucji ob-

sługującej transakcje) będzie wiązało się ze stosunkowo wysokim poziomem 

i złożonością ryzyka. Przyczynia się do tego przede wszystkim ryzyko związane 

z wiarygodnością poszczególnych podmiotów zaangażowanych w realizację 

inwestycji oraz ryzyko niepowodzenia zadania (inwestycji) lub jego poszcze-

gólnych etapów (elementów). Z punktu widzenia banku oba obszary wskazane-

go ryzyka tkwią poza nim, w jego otoczeniu zewnętrznym, a ściślej – w otocze-

niu poza sektorem bankowym.  

Urzeczywistnienie się ryzyka związanego z realizacją i eksploatacją inwe-

stycji publicznej skutkuje pogorszeniem się założonej efektywności lub nawet 

jej całkowitą utratą. Z perspektywy banku, pełniącego rolę wierzyciela finan-

sowego, angażowanie się w takie przedsięwzięcia jest bezzasadne, ujmując ina-

czej: niebankowalne. 

Pod pojęciem bankowalności projektów należy rozumieć spełnianie wa-

runków stawianych przez podmiot finansujący/współfinansujący projekt 

(w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego nazywanego często trzecią 

stroną). Jeśli projekt w opinii banku ma cechę bankowalnego, to zasługuje na 

finansowanie, bowiem spełnia kryterium efektywności. To z kolei ocenia się, 

analizując łącznie prawną, ekonomiczną i techniczną wykonalność projektu. 

W związku z tym każdy zespół podmiotów przystępujących do partner-

stwa publiczno-prywatnego powinien liczyć się z wizją bankowej analizy, trak-

tującej planowaną inwestycję jak każde inne niepubliczne przedsięwzięcie, ma-
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jące spełniać szereg z góry określonych parametrów. W ramach bankowej oce-

ny pod uwagę brany jest przede wszystkim sam projekt – jego złożoność, bu-

dżet wraz z poziomem rezerw, wykonalność techniczna i czasowa, poziom in-

nowacyjności i stan gotowości do realizacji.  

Ogromną uwagę przywiązuje się także do oceny otoczenia projektu – do-

świadczenia i sytuacji finansowej partnerów, znaczenia projektu dla partnera 

publicznego oraz przyszłych beneficjentów powstałej infrastruktury, uzależnie-

nia powodzenia realizacji od czynników zewnętrznych.  

Ocenie i konsultacji z bankiem podlegał będzie także wstępnie ustalony 

model (formuła) realizacji inwestycji, gdzie sporą rolę odegra brak historii kre-

dytowej spółki celowej, realność poczynionych założeń, sposób podziału ryzyka 

pomiędzy partnerów, wzajemne zależności pomiędzy partnerami czy udział 

środków własnych w projekcie. 

Analiza efektywności i wykonalności różnego typu – prawnej, technicznej 

i ekonomicznej – będzie się sprowadzała do swoistego bankowego audytu pro-

wadzonego w trzech głównych obszarach. 

1. W ramach oceny samego projektu analizie będą podlegały: 

– złożoność zadania, 

– planowany budżet (poziom kosztów i poziom rezerw),  

– wykonalność techniczna i czasowa,  

– poziom innowacyjności (im wyższy, tym większe ryzyko bank 

przypisze projektowi), 

– stan przygotowań do realizacji zadania (posiadane pozwolenia, stan 

zasobów). 

2. Otoczenie projektu zostanie zweryfikowane poprzez ocenę: 

– doświadczenia partnerów i ich kondycji finansowej, 

– znaczenia projektu dla partnera publicznego, 

– znaczenia projektu dla jego przyszłych beneficjentów, 

– stopnia uzależnienia powodzenia projektu od czynników zewnętrz-

nych. 

3. Proponowany do zastosowania model będzie oceniony pod kątem:  

– realności założeń wybranej formuły realizacji zadania, 

– sposobu podziału ryzyka pomiędzy partnerów, 

– wzajemnych zależności pomiędzy partnerami w projekcie, 

– środków własnych wnoszonych przez partnerów. 
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2. Ważniejsze i niezależne od wpływu banku aspekty oceny 

bankowalności przedsięwzięcia w formule PPP  

W warunkach polskich wydaje się, że krytyczne znaczenie mają aspekty 

prawne projektowanego przedsięwzięcia PPP, a ściślej ujmując – niejasne lub 

niedostatecznie ustalone przepisy prawa. Można wyodrębnić trzy ich grupy: 

1. Modele kontraktowania w ramach PPP. 

2. Umowa w ramach PPP, jej elementy obligatoryjne oraz fakultatywne. 

3. Metody realizacji projektów PPP, bezpośrednio przez uczestników lub 

w ramach powołanej spółki celowej (SPV). 

Opisu aspektu prawnego z każdej grupy można dokonać uwzględniając 

trzy ujęcia, ustalone w ramach zrealizowanego badania naukowego 

w środowisku podmiotów, publicznych i prywatnych, uczestniczących w warsz-

tatach na temat realizacji transgranicznych przedsięwzięć infrastrukturalnych, 

tj.: 

– zakres regulacji prawnych, 

– wątpliwości i uwagi zgłoszone przez uczestników warsztatów prak-

tycznych (zrealizowanych w ramach projektu PPPSAXPOL), 

– konkluzje i sugestie de lege ferenda. 

Ad. 1. Modele kontraktowania w ramach PPP 

Regulacja prawna 

W Polsce występuje dwoistość regulacji dotycząca finansowania projek-

tów inwestycyjnych przy udziale mieszanych, publicznych oraz prywatnych, 

środków pieniężnych. Z jednej strony podejmowanie takich działań reguluje 

Ustawa o koncesji
2
, przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury, z drugiej 

natomiast jest to Ustawa o PPP
3
, przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki 

(zob. tab.1).  
  

                                                           
2  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U., nr 19, 

poz. 101 ze zm.). 
3  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009, 

nr 19, poz. 100.). Ustawa weszła w życie dnia 27 lutego 2009 roku. 
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Tabela 1 

Różnice pomiędzy charakterem umów zawieranych na podstawie  

Ustawy o Koncesjach i Ustawy o PPP 

 
Ustawa o Koncesji Ustawa o PPP 

Wynagrodzenie strony 

prywatnej za wykona-

nie przedmiotu za-

mówienia. 

Wynagrodzenie koncesjonariu-

sza, co do zasady, pochodzi 

z opłat od użytkowników przed-

miotu umowy. 

Wynagrodzenie partnera prywatne-

go może w całości pochodzić z bu-

dżetu publicznego. 

Ryzyka związane 

z realizacją przedsię-

wzięcia. 

Zasadnicza część ryzyka ekono-

micznego realizacji przedsię-

wzięcia spoczywać musi po stro-

nie koncesjonariusza. 

Strony mogą dowolnie rozłożyć 

różne kategorie ryzyka. 

Zakres zadań i zobo-

wiązań przejętych 

przez poszczególnych 

kontrahentów. 

Zobowiązanie koncesjonariusza 

obejmuje: zaprojektowanie, wy-

budowanie, finansowanie i eks-

ploatację (koncesja na roboty bu-

dowlane) lub tylko finansowanie 

i eksploatację (koncesja na usłu-

gi) przedmiotu koncesji. 

Zobowiązania stron umowy PPP 

podlegają względnie szerokiej swo-

bodzie umów, partner prywatny 

zawsze współfinansuje realizację 

przedsięwzięcia. 

Własność składników 

majątkowych zaanga-

żowanych w przed-

sięwzięcia. 

Środki majątkowe przeznaczone 

przez koncesjodawcę do dyspo-

zycji koncesjonariusza (poza wy-

nagrodzeniem), a także wniesio-

ne przez niego nakłady na 

przedmiot koncesji w trakcie 

umowy i po jej rozwiązaniu po-

zostają własnością koncesjodaw-

cy (koncesjonariusz jedynie 

„eksploatuje” przedmiot konce-

sji). 

Po wygaśnięciu umowy składnik 

majątkowy, który był wykorzysty-

wany do realizacji przedsięwzięcia 

(niezależnie od tego, kto był jego 

pierwotnym dysponentem), co do 

zasady, przekazywany jest podmio-

towi publicznemu. Partner prywatny 

zachowuje prawo do zwrotu rów-

nowartości wniesionego składnika 

majątkowego, dysponuje również 

prawem pierwokupu nieruchomości 

będącej wkładem własnym do 

umowy, a także prawem odkupu 

(w przypadku nieruchomości). 

Umowa o PPP może jednak przewi-

dywać inaczej (np. przekazanie 

składnika majątkowego innemu 

podmiotowi publicznemu lub part-

nerowi prywatnemu). 

Możliwość utworzenia 

spółki celowej o kapi-

tale mieszanym. 

Strony umowy nie zawiązują 

umowy spółki. 

W celu wykonania umowy strony 

mogą zawiązać spółkę o kapitale 

mieszanym. 

Maksymalny czas 

trwania umowy. 

Umowa na czas określony, co do 

zasady, nie dłuższy niż: 30 lat – 

w przypadku koncesji budowla-

nej, nie dłuższy niż: 15 lat – 

w przypadku koncesji na usługi. 

Maksymalny czas trwania kontraktu 

nie jest określony. Zgodnie jednak 

z zasadą konkurencyjności w dostę-

pie do rynku zamówień publicznych 

czas trwania kontraktu nie powinien 

być nadmiernie długi (por. orzecze-
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Ustawa o Koncesji Ustawa o PPP 

nie ETS w sprawie Komisja Wspól-

not Europejskich v. Królestwo Hisz-

panii C-323/03, wyrok z dnia 

9.03.2006 r., pkt. 44) 

Konieczność uzyska-

nia zgody organów 

trzecich na zawarcie 

umowy. 

Zawarcie umowy koncesji nie 

wymaga dodatkowej zgody mini-

stra właściwego ds. finansów pu-

blicznych lub innych organów 

administracji rządowej. 

Zawarcie umowy o PPP w przypad-

ku, gdy umowa będzie współfinan-

sowana ze środków budżetu pań-

stwa w wysokości co najmniej 100 

mln zł wymaga uzyskania zgody 

ministra właściwego ds. finansów 

publicznych. 

Źródło:  Na podstawie: Co to jest PPP? http://ppp.parp.gov.pl/page/co-to-jest-ppp; 

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym – ramy określające standardową 

zawartość, A. Grzybowski na zlecenie Departamentu Instrumentów Wsparcia – 

Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007; Poradnik UMOWA O PPP – cześć 

trzecia – Zagadnienie standaryzacji umowy o PPP w kontekście przepisów 

ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, PPPortal.pl 2011, s. 5. 

Istnienie dwóch źródeł pochodzenia tych aktów prawnych prowadzi 

w konsekwencji do ich swoistej konkurencyjności w praktyce. 

Wzajemne relacje pomiędzy tymi grupami przepisów częściowo precyzuje 

Ustawa o PPP. Zgodnie z art. 4 ust 1 Ustawy o PPP, jeżeli wynagrodzeniem 

partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partner-

stwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą 

sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie pu-

bliczno-prywatnym, stosuje się przepisy Ustawy o koncesji. W innych przypad-

kach zastosowanie znajdzie Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust 2 Ustawy 

o koncesji). Przy czym, zgodnie z art. 4 ust 3 Ustawy o PPP, jeżeli przy realiza-

cji danego projektu nie będzie miała zastosowanie Ustawa o koncesji oraz 

Ustawa o PPP, wówczas wyboru partnera prywatnego dokonuje się w sposób 

gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie za-

sad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim 

uwzględnieniu przepisów Ustawy o PPP. 

Krajowych regulacji nie modyfikują przepisy prawa Unii Europejskiej. 

Partnerstwo publiczno-prywatne jest bowiem przedmiotem wyłącznie regulacji 

tzw. „prawa miękkiego”.  
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Mając powyższe na uwadze, przyjąć należy, iż w świetle regulacji krajo-

wych rozstrzygającym dla wyboru trybu realizacji inwestycji będzie określenie 

formy wynagrodzenia, jakie generował będzie w przyszłości ten projekt.  

Pojęcie wynagrodzenia, mimo iż ma istotny wpływ na wybór formy reali-

zacji inwestycji, nie zostało zdefiniowane w treści Ustawy o PPP oraz Ustawy 

o koncesji. Treść art. 4 ust 1 Ustawy o PPP wskazuje na dwie formy, w których 

wynagrodzenie może być rozliczane. Może być to pobieranie pożytków z pro-

jektu lub prawo do pobierania pożytków wraz z zapłatą sumy pieniężnej.  

Z istoty realizacji projektu w ramach szeroko rozumianej współpracy 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, przyjąć należy istnienie koniecz-

ności samobilansowania się inwestycji w oparciu o przychody generowane 

przez tę inwestycję. Inwestycja nie powinna być w całości finansowana przez 

podmiot publiczny, gdyż taki tryb przewidziany jest dla „klasycznego” prawa 

zamówień publicznych. W konsekwencji rodzaj i forma pobieranych pożytków 

będzie istotnym elementem rozstrzygającym o wyborze metody realizacji inwe-

stycji. 

Pożytki są przedmiotem regulacji Kodeksu cywilnego, który wymienia 

trzy ich rodzaje: pożytki naturalne rzeczy, cywilne rzeczy oraz pożytki prawa. 

W świetle art. 53 § 1 Kodeksu cywilnego pożytkami naturalnymi rzeczy są jej 

płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej 

gospodarki stanowią normalny dochód z takiej rzeczy. Pożytkami cywilnymi 

rzeczy są wszystkie te dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku 

cywilnoprawnego (art. 53 § 2 Kodeksu cywilnego). Wymienić tu można przy-

kładowo czynsz najmu lub dzierżawy, dochody uzyskane z tytułu opłat parkin-

gowych, opłaty za wstęp na basen itp. Pożytkami prawa są natomiast dochody, 

które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przezna-

czeniem (art. 54 Kodeksu cywilnego). W tej grupie wskazuje się np. na odsetki 

od pożyczek lub dywidendy.  

Obok wynagrodzenia w formie pobierania pożytków Ustawa o PPP wska-

zuje również na mieszane wynagrodzenie w formie pożytków oraz zapłaty su-

my pieniężnej, jako uprawniające do zastosowania trybu wyboru partnera pry-

watnego w ramach Ustawy o koncesji. Przy czym istotny jest fakt, iż w miesza-

nym modelu wynagrodzenia, prawo do pobierania pożytków powinno „przede 

wszystkim” pełnić funkcję wynagrodzenia. Tym samym, w świetle wykładni 

a contrario, zapłata sumy pieniężnej stanowić powinna uboczny element wyna-

grodzenia. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż wskazany powyżej waru-
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nek jest spełniony, gdy pożytki przekraczać będą 50% wartości całości wyna-

grodzenia. 

Wątpliwości i uwagi zgłoszone przez uczestników w ramach warsztatów 

Uczestnicy wskazywali na zbyt ogólny stopień regulacji PPP w przepisach 

prawnych. Obowiązujące, poza przepisami o PPP, ustawy o zamówieniach pu-

blicznych
4
 oraz o koncesji na roboty budowlane, pozwalają w szerokim zakresie 

na współpracę sektora prywatnego z publicznym. W konsekwencji w ujęciu 

normatywnym, regulacje PPP nie ułatwiają, ani też nie precyzują takiej współ-

pracy. 

Konkluzje i sugestie de lege ferenda 

Należy podjąć decyzję, czy PPP w Polsce tworzyć będzie samoistną pro-

cedurę kontraktowania zadań publicznych, przy których współpracują podmioty 

sektora prywatnego i publicznego, czy też będą to wyłącznie przepisy o charak-

terze wytycznych. Obecna ogólność regulacji PPP nie prowadzi do zmniejsze-

nia ryzyka przygotowania i przeprowadzenia projektów w ramach PPP. Z punk-

tu widzenia banku czynnik ten – niejasny charakter przepisów dotyczących kon-

traktowania zadań publicznych – stanowi źródło potencjalnego niepowodzenia 

przedsięwzięć realizowanych w formule PPP. 

Ad 2. Umowa w projektach PPP 

Regulacja prawna 

Umowa, zgodnie z „duchem” regulacji przepisów o PPP, została określona 

na wysokim poziomie ogólności. Ustawa o PPP wskazuje bowiem na selektyw-

ne elementy umowy, która stanowi normatywną płaszczyznę określenia praw 

i obowiązków stron projektu.  

Mając na względzie to, że umowa w ramach PPP musi również zawierać 

elementy wybranej procedury kontraktowania (tj. w oparciu o przepisy o za-

                                                           
4  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007, nr 223, 

poz. 1655 ze zm.). 
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mówieniach publicznych lub ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi), 

ostatecznie treść umowy stanowi konglomerat rozwiązań opartych na różnych 

przepisach prawa.  

W konsekwencji wskazać należy, że wybór trybu kontraktowania przekła-

dał się będzie na treść zawartej pomiędzy stronami umowy. W przepisach 

Ustawy o koncesji wyboru partnera prywatnego dokonuje się w oparciu o nego-

cjacje. Prawo zamówień publicznych wprowadza natomiast szereg form wyło-

nienia wykonawcy, z których najczęściej występujące w praktyce to: przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konku-

rencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki oraz licytacja 

elektroniczna. 

Przepisy Ustawy o koncesji w sposób kazuistyczny określają zakres 

przedmiotowy treści umowy (por. art. 22 Ustawy o koncesji). Natomiast Prawo 

zamówień publicznych wskazuje na obowiązkową zgodność specyfiki zamó-

wienia z treścią zawieranej następnie umowy. Ustawa o PPP, wprowadzając se-

lektywnie określone postanowienia umowne, stanowi uzupełnienie regulacji 

w zakresie umów wynikających z ustaw proceduralnych.  

Wątpliwości i uwagi zgłoszone przez uczestników w ramach warsztatów 

Pozostawienie regulacji treści umowy (w szczególności obligatoryjnych jej 

elementów) stronom projektu było negatywnie oceniane przez uczestników. 

Ze względu na ciągły brak praktyki przy sporządzaniu umów na potrzeby pro-

jektów PPP, przygotowanie projektu takiej umowy przez partnera publicznego 

napotyka na istotne trudności. Jest to o tyle istotne, że projekt taki powinien być 

przygotowany przed rozpoczęciem projektu w ramach PPP. 

Duże doświadczenie w tworzeniu umów w ramach zamówień publicznych 

lub udzielania koncesji na roboty budowlane i usługi stanowiło w ocenie 

uczestników istotną przewagę tych form realizacji inwestycji wspólnych nad 

projektami PPP.  

Konkluzje i sugestie de lege ferenda 

Ze względu na istotne ryzyko prawne kontraktowania w ramach PPP, 

przyjąć należałoby określenie przynajmniej elementów istotnych (essentialia 

negotii) takiej umowy w przepisach o PPP. Alternatywnie, w ramach tzw. do-
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brych praktyk, Ministerstwo mogłoby przygotować wzór takiej umowy, który 

mógłby być stosowany w praktyce. Z perspektywy banku ograniczenie ryzyka 

prawnego kontraktowania w ramach PPP prowadzi do sytuacji, w której przed-

sięwzięcie w formule PPP ma szanse zostać uznane za bankowalne. 

Ad. 3. Umowa a spółka celowa w projektach PPP  

Regulacja prawna 

Przepisy o PPP wprowadzają dwie możliwości realizacji projektu. Pierw-

sza z nich opiera się o umowę zawartą pomiędzy partnerem publicznym i pry-

watnym, w trybie określonym przez jedną z tzw. ustaw proceduralnych. Druga 

możliwość to powołanie spółki celowej (SPV), która ostatecznie będzie reali-

zowała projekt. Podkreślenia wymaga, iż to umowa o PPP stanowi podstawę do 

powołania SPV, a nie jest ona tworzona odrębnie przez jedną ze stron projektu.  

Przepisy pozwalają na powołanie SPV w formie: 

– spółki kapitałowej (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością),  

– spółki komandytowej (przy czym komplementariuszem nie może 

być podmiot publiczny), 

– spółki komandytowo-akcyjnej (przy czym komplementariuszem nie 

może być podmiot publiczny). 

Poza spółkami kapitałowymi, powołanie spółek osobowych rodzi zbyt du-

że ryzyko dla podmiotu prywatnego. Komplementriusz odpowiada bowiem ca-

łym majątkiem za zobowiązania spółki. 

Wątpliwości i uwagi zgłoszone przez uczestników w ramach warsztatów  

Uczestnicy warsztatów z sektora samorządowego zwracali uwagę na brak 

jednoznacznie określonej podstawy prawnej w grupie tzw. ustaw samorządo-

wych (tj. regulujących ustrój i organizację jednostek samorządu terytorialnego), 

które dawałyby możliwość powoływania spółek celowych do realizacji określo-

nych projektów. Określenie podstawy do powoływania takich podmiotów 

w umowie, a nie w akcie rangi ustawowej, wiąże się dla jednostki samorządu 

terytorialnego z bardzo wysokim ryzykiem prawnym.  
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Konkluzje i sugestie de lege ferenda 

Niezbędne jest wprowadzenie szerszych możliwości wpływu jednostki 

samorządu terytorialnego na tworzenie podmiotów prawa handlowego celem 

realizacji inwestycji w obszarze publiczno-prywatnym. Dotyczy to zarówno 

przedsięwzięć realizowanych w ramach PPP, jak również innych projektów. 

Z perspektywy banku może to stanowić czynnik zwiększający bezpieczeństwo 

prawne realizowanej inwestycji i tym samym w ocenie banku projekt ma więk-

sze szanse na uznanie go bankowalnym. 

W tę kompleksową ocenę przedsięwzięcia, co do którego rozważane jest 

finansowanie, wpisuje się również klasyczna ocena opłacalności ekonomicz-

nej przedsięwzięć inwestycyjnych. W przypadku inwestycji publicznych zna-

czenie mogą mieć dwie kategorie ocenianej efektywności, tj. procesu i wyni-

ków: 

a) ocena efektywności procesu, polega głównie na monitoringu admini-

stracyjnym dotyczącym prowadzonych transakcji finansowych, syste-

mu księgowego, zarządzania, archiwizowania danych; 

b) ocena efektywności wyników, powszechnie znana jako analiza korzy-

ści i kosztów (cost-benefit analysis). 

3. Ryzyko zależne od banku, związane z zaangażowaniem finansowym 

w przedsięwzięcia PPP  

Istnieje kolejny, ważny obszar ryzyka związany z angażowaniem się ban-

ku w przedsięwzięcia PPP. Jest to obszar wewnątrzbankowy (wewnętrzne oto-

czenie banku). Obawa przed jego urzeczywistnieniem się i konsekwencjami dla 

bezpieczeństwa ekonomicznego banku (mierzonego wskaźnikami określonymi 

przez Prawo bankowe) oraz reputacji banku może prowadzić do awersji banków 

do podejmowania ryzyka związanego z zaangażowaniem finansowym w przed-

sięwzięcia PPP. 

W tabeli 2 przedstawiono niektóre potencjalne skutki realizacji ryzyka 

różnych kategorii dla projektu w formule PPP. 
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Tabela 2 

Wybrane potencjalne skutki realizacji ryzyka różnych kategorii dla projektu  

w formule PPP 

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko niewypłacalności Niewypłacalność pod względem formalnym lub ekono-

micznym jednego z partnerów PPP może powodować za-

blokowanie procesu inwestycyjnego i zagrożenie ciągłości 

finansowania inwestycji. W formułach finansowania opar-

tych na samofinansowaniu spółek celowych może ozna-

czać to ryzyko bankructwa podmiotu celowego 

Ryzyko walutowe Wzrost kwoty zobowiązania kredytobiorcy walutowego 

(np. SPV lub partnera prywatnego) wobec banku, w wyni-

ku wahań kursu waluty, na którą opiewa zobowiązanie 

Ryzyko tempa wzrostu gospo-

darczego 

Wyższe koszty prowadzenia projektu wynikające ze zmian 

w koniunkturze na rynku, na którym realizowany jest pro-

jekt partnerstwa publiczno-prywatnego 

Ryzyko rynkowe 

Ryzyko zmiany cen instrumentów 

bazowych 

Dekoniunktura giełdowa jako przyczynek do pogorszenia 

wyników instytucji opierającej się o bazujące na akcjach 

instrumentach pochodnych 

Ryzyko dynamiki wynagrodzeń Wzrost płac skutkujący koniecznością ponoszenia przez 

instytucję bankową wyższych kosztów w związku z wyna-

grodzeniem (często kluczowych) pracowników zaangażo-

wanych w realizację projektów PPP 

Ryzyko utraty płynności 

Ryzyko zawartych umów (aktyw-

ne) 

Nagłe, nieoczekiwane roszczenia beneficjentów co do re-

alizacji przyrzeczonych kredytów (operacje pozabilanso-

we)
5
 

Ryzyko zawartych umów (pasyw-

ne) 

Niebezpieczeństwo nieoczekiwanego wycofania środków 

z banku 

Ryzyko operacyjne 

Ryzyko personelu Brak szczegółowej wiedzy na temat mechanizmów finan-

sowania projektów PPP, skutkujący ułomnym doradztwem 

klientom i niedostatecznie efektywną sprzedażą produktów 

i usług 

Ryzyko strat majątkowych Niebezpieczeństwo utraty majątku poddawanego rewitali-

zacji w ramach projektu PPP, z powodu zdarzenia nie bę-

dącego przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Rekomendacja P dotycząca systemu monito-

rowania płynności finansowej banków, KNB, NBP, GINB, Warszawa 2002, 

                                                           
5  T. Galbarczyk, J. Świderska, Bank komercyjny w Polsce, Difin, Warszawa 2011, s. 418. 
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s. 13; M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 7; Rekomendacja A dotycząca za-

rządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku 

instrumentów pochodnych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010. 

Ryzyko operacyjne w działalności instytucji kredytowych przybiera na sile 

wraz z rozwojem nowych technologii, automatyzacją i unowocześnianiem sys-

temów bankowych, łączeniem firm i związaną z tym integracją systemów za-

rządzania czy outsourcingiem.  

Rozpiętość skali ryzyka zależy również od ludzi zaangażowanych w reali-

zację projektów – począwszy od zarządzających, przez szeregowych pracowni-

ków, na klientach kończąc. Czynnikami różnicującymi ryzyko są wówczas 

kwalifikacje i doświadczenie kadry, elastyczność pracowników w podejmowa-

niu decyzji, odpowiedzialność, specyfika i profil klientów banku. Z czynnikiem 

ludzkim związana jest również przestępczość – zarówno zewnętrzna (kradzieże, 

modyfikacja danych), jak i wewnętrzna (upublicznianie poufnych informacji, 

manipulowanie danymi). 

Poszczególne kategorie ryzyka związane są z koniecznością zachowania 

adekwatności funduszy własnych. 

4. Specyfika polskiego systemu bankowo-finansowego jako czynnik 

wpływający na skłonność banków do angażowania się w finansowanie 

inwestycji realizowanych w formule PPP 

Specyfiką polskiego systemu bankowo-finansowego jest dość silna kon-

centracja działalności finansowo-bankowej w ramach holdingów bankowo- 

-finansowych, w których dominującą rolę spółki–matki odgrywa zwykle bank 

uniwersalny. 

Warto podkreślić, że wszystkie wymienione banki mają charakter uniwer-

salny i w ciągu ostatnich kilkunastu lat (po 1989 roku) w znacznej mierze sku-

piały się w swoich strategiach przede wszystkim na rozwijaniu detalicznego 

rynku klientowskiego. Próby specjalizacji przede wszystkim w zakresie banko-

wości korporacyjnej, instytucjonalnej (przykład Kredyt Banku, BRE Banku po 

2000 roku) okazały się, w warunkach silnie zmiennej koniunktury gospodarczej 

i formuły działania banków w Polsce, zbytnio narażone na ryzyko działalności 
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bankowej. Zbyt ekspansywne strategie rozwoju akcji kredytowej i działalności 

inwestycyjnej okazały się szczególnym ograniczeniem dla rozwoju sektora ban-

kowego w połowie 2009 roku, gdy w grupie banków komercyjnych 23 odnoto-

wały stratę netto (48 zysk netto). Konsekwencją były programy naprawcze 

wdrażane na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Działania na-

prawcze okazały się konieczne przede wszystkim wobec rosnących strat na 

portfelu kredytowym pożyczek krótkoterminowych oraz rosnącej luki w finan-

sowaniu kredytów długoterminowych, w tym przede wszystkim hipotecznych 

kredytów mieszkaniowych. Z uwagi na znaczący udział kredytów hipotecznych 

denominowanych w walucie obcej, a udzielanych osobom indywidualnym 

w warunkach silnego umocnienia waluty krajowej, po jej gwałtownym osłabie-

niu wzrosły koszty zabezpieczenia ryzyka walutowego (uchwały KNF, Reko-

mendacja S II). Wojna depozytowa i gwałtowny wzrost oprocentowania depo-

zytów miał podstawowy wpływ na wyższe koszty finansowania banków i ogra-

niczenie akcji kredytowej w zakresie zarówno kredytów krótkoterminowych 

(przyczyną był wzrost kosztów ryzyka kredytowego) i długoterminowych 

(wzrost kosztów ryzyka rynkowego, walutowego). Z punktu widzenia finanso-

wania inwestycji infrastrukturalnych, które z natury rzeczy mają charakter kapi-

tałochłonny i długoterminowy, specyfika działania banków uniwersalnych może 

stanowić silne ograniczenie możliwości współpracy. Finansowanie akcji kredy-

towej przez banki krótkoterminowymi depozytami (średni okres zapadalności 

3–4,5 miesiąca) powoduje istotną lukę w finansowaniu. Banki z tych powodów 

skłonne są raczej udzielać finansowania pomostowego lub finansowania inwe-

stycyjnego na krótkie okresy, a długoterminowe finansowanie mogłoby odby-

wać się poprzez finansowanie z innych źródeł poprzez szeroko pojętą sekuryty-

zację lub emisję obligacji komunalnych lub przychodowych
6
. Długoterminowe 

angażowanie kapitału pozyskiwanego z depozytów w szerszej perspektywie bę-

dzie wymagało uzupełnienia poprzez emisję obligacji własnych banków lub li-

stów zastawnych w przypadku banków specjalistycznych. Powyższa działalność 

bankowa podlega ścisłemu kontrolowaniu i licencjonowaniu. 

                                                           
6  Część banków wyspecjalizowała się w kredytowaniu pomostowym inwestycji refinanso-

wanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Z tego powodu niemal dwukrot-

nie wzrosła w latach 2009–2010 akcja kredytowa w segmencie kredytów dla jednostek samorzą-

du terytorialnego, w tym przede wszystkim gmin i miast. Te ostatnie niemal równie chętnie ko-

rzystają z emisji obligacji. 
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Podsumowanie 

Można uznać, że podstawowymi przyczynami ograniczonego udziału lub 

awersji polskich instytucji kredytowych (oraz innych instytucji finansowych) do 

włączania się w obsługę oraz wspomaganie finansowe PPP są:  

– warunki i parametry kredytowe – wysokie oprocentowanie, warun-

ki spłaty i wymogi zabezpieczenia finansowania ze strony podmio-

tu inicjującego,  

– brak tradycji współpracy bankowo-samorządowej, w tym wyspecja-

lizowanych podmiotów bankowych, 

– bariery prawne dla emisji publicznych listów zastawnych w ban-

kach specjalistycznych w przypadku dominującej pozycji podmiotu 

prywatnego w spółce celowej, 

– wysokie ryzyko specyficzne (polityczne i prawne),  

– kadencyjność organów samorządu terytorialnego, 

– silne uzależnienie od refinansowania zadań własnych z budżetu 

państwa, 

– niska wiarygodność finansowa samorządów z uwagi na ograniczo-

ną dochodowość działalności własnej (niskie dochody własne),  

– zaostrzanie procedur sanacji finansów publicznych w warunkach 

nadmiernego deficytu sektora finansów publicznych, 

– nadmierne zaangażowanie we współfinansowanie przedsięwzięć in-

frastrukturalnych finansowanych współfinansowanych ze środków 

unijnych,  

– ograniczone wykorzystanie formuły project finance,  

– egzekucja należności i regres wobec podmiotów publicznych,  

– nieelastyczne normy sanacyjne i zasady finansów publicznych,  

– ograniczenie możliwości kapitałowych krajowych banków,  

– konkurencyjność innych segmentów rynku kredytowego, szczegól-

nie rynku detalicznego,  

– nadmierna wielkość akcji kredytowej i zaostrzenie zasad adekwat-

ności kapitałowej przez nadzór finansowy.  

Zniesienie barier wymaga przemian funkcji, większej samodzielności do-

chodowej jednostek samorządu terytorialnego oraz szerszego wykorzystania 

formuły project finance, co umożliwi zmniejszanie dolegliwości barier instytu-

cjonalnych. Długoterminowe finansowanie potrzeb infrastrukturalnych wymaga 
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jednak, oprócz zniesienia powyższych barier instytucjonalnych, dużo większych 

od obecnych możliwości kapitałowych banków, które już borykają się z luką 

kapitałową na bardziej dochodowym ze względu na wyższą rotację aktywów na 

bankowym rynku detalicznym. Odblokowanie źródeł finansowania i zwiększe-

nie możliwości długoterminowego finansowania banków wymagałoby rekom-

binacji sposobów finansowania sektora bankowego, większej specjalizacji 

i rozwoju bankowości specjalistycznej, w tym bankowości hipotecznej w zakre-

sie emisji publicznych listów zastawnych, sekurytyzacji portfela kredytów dłu-

goterminowych banków uniwersalnych, obligacji dochodowych i korporacyj-

nych (w tym np. drogowych) poprzez plasowanie emisji na eurorynkach. Dla 

tego procesu barierą pozostaje jednak pozostawanie Polski poza strefą euro 

i zbyt wysokie ryzyko właściwe kraju, które powoduje ograniczony dostęp do 

kapitałodawców. W warunkach krajowych, ze względu na istotną lukę kapita-

łową występującą w gospodarce, trudno będzie w warunkach rosnącego efektu 

wypychania zwiększyć wewnętrzne zasoby kapitału
7
. Zmiana sytuacji byłaby 

możliwa w przypadku wejścia na polski rynek kredytowy europejskich instytu-

cji kredytowych, ale tu barierą pozostają ograniczenia prawne, wysoki poziom 

ryzyka finansowego, szczególnie walutowego. Argumentem zachęcającym 

podmioty zagraniczne może być natomiast wyższy poziom oczekiwanej stopy 

zwrotu z tego rodzaju lokat.  
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BANK'S APPROACH TO PUBLIC-PRIVATE PARNERSHIPS 

TRANSACTIONS (IN POLAND) 

Summary 

Banks in Poland are reluctant to take the risk associated with their participation in 

financing of public investments that are implemented within public-private partnerships. 

There are a number of risk factors leading to the lack of tendency of banks to engage in 

financing of public-private partnerships. 

The aim of the paper is to determine the types of bank’s risk and their risk factors 

that can lead to aversion of banks to engage in the financing of public investment real-

ized in the formula of public-private partnerships. 
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WPŁYW KONSUMENTÓW I KONKURENTÓW NA AKTYWNOŚĆ 

INNOWACYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTW 

Streszczenie 

Celem artykułu jest ukazanie wpływu konsumentów i konkurentów na ak-

tywność innowacyjną przedsiębiorstw w oparciu o dostępne źródła teoretyczne 

oraz przeprowadzone badania naukowców z USA, Niemiec, Szwecji, Japonii 

oraz Polski. Podstawowa hipoteza badawcza zakłada, że presja ze strony kon-

sumentów i konkurentów determinuje aktywność innowacyjną przedsiębiorstw 

zlokalizowanych na terenie państw rozwijających się. 

Słowa kluczowe: innowacyjność, wpływ konsumentów na innowacyjność, 

wpływ konkurentów na innowacyjność 

Wprowadzenie 

Uwidaczniający się w gospodarce proces globalizacji oraz silnie powiąza-

na z nim walka konkurencyjna, zmusza przedsiębiorstwa do nowych, innowa-

cyjnych zachowań. Postawienie na innowacyjność pozwala firmie utrzymać się 

na rynku i wzmocnić przewagę konkurencyjną względem pozostałych firm 

w sektorze
1
. Innowacje i działalność innowacyjna są ważnym czynnikiem roz-

                                                           
1  M. Baran, A. Ostrowska, W. Pander, Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne 

innowacje, PARP, Warszawa 2012, s. 5–8. 
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woju gospodarczego nie tylko krajów, lecz również regionów lub nawet po-

szczególnych miast
2
. 

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw zależy od wielu czynników, za-

sadniczo podzielonych na wewnętrzne i zewnętrzne. Autorzy publikacji doty-

czących tej tematyki klasyfikują determinanty aktywności innowacyjnej grupu-

jąc je według szeregu różnych uwarunkowań. Zgodnie z teorią I. Bielskiego, 

decyzje dotyczące działalności innowacyjnej dzielą się na czynniki zewnętrzne, 

które znajdują się poza wpływem firm oraz na czynniki wewnętrzne
3
. Z kolei 

A. Francik i A. Pocztowski do grupy czynników zewnętrznych zaliczają między 

innymi
4
: konkurencję na rynku, tempo postępu technicznego, koniunkturę go-

spodarczą, politykę innowacyjną państwa. Natomiast do czynników wewnętrz-

nych autorzy zaliczają: możliwości finansowe przedsiębiorstwa, wyczucie ryn-

ku, wielkość przedsiębiorstwa, ciągłość kierownictwa przedsiębiorstwa, goto-

wość i motywację do podejmowania ryzyka przez kierownictwo, wysokość 

progu wejścia na rynek. 

Powyższe stwierdzenia wykazują z pewnością, że konsumenci oraz konku-

renci są ważnymi elementami rynku, wpływającymi w dużej mierze na aktyw-

ność innowacyjną podmiotów znajdujących się w ich sektorze. 

Zasadniczym celem pracy jest zobrazowanie wpływu konsumentów i kon-

kurentów na aktywność innowacyjność przedsiębiorstw w oparciu o teorie do-

stępne zarówno w krajowej, jak i zagranicznej literaturze przedmiotu. 

Główną hipotezą badawczą jest założenie, że presja ze strony konsumen-

tów i konkurentów determinuje aktywność innowacyjną przedsiębiorstw zloka-

lizowanych na terenie państw rozwijających się. 

1. Wpływ konsumentów na aktywność innowacyjną 

Procesy innowacyjne podlegają nieustannej ewolucji. Początkowo linearne 

modele, o naturze podażowej, z czasem ewoluowały w modele popytowe, a na-

                                                           
2 K. Kozioł, W. Janasz, A. Świadek, Innowacje – region – Europa, Studia i Prace Wydziału 

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 12, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-

go, Szczecin 2009, s. 17–54. 
3  I. Bielski, Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstw, „Nowator XXI” 2005, 

nr 1, s. 10 
4  A. Francik, A. Pocztowski, Procesy innowacyjne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 

Kraków 1991, s. 21. 
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stępnie (koniec lat 90. XX wieku) przekształciły się w modele nieliniowe, opar-

te głównie na powiązaniach sieciowych
5
.  

XXI wiek, zjawisko hiperkonkurencji, nieustannie postępująca globaliza-

cja, rewolucja informatyczno-komunikacyjna oraz postęp techniczny wywołały 

pojawienie się nowego paradygmatu, określanego „otwartą innowacją”
6
.  

W rzeczywistości ekonomicznej, współcześnie działające przedsiębiorstwa 

znajdują się pod silną presją innowacyjności. Dzięki aktywności innowacyjnej, 

przedsiębiorstwa są w stanie utrzymać się na rynku nieustannie nasilającej się 

konkurencji. Większe firmy, stosujące innowacje produktowe, posiadają zaple-

cza badawczo-rozwojowe, w których prowadzą badania dotyczące nowych 

rozwiązań. Natomiast firmy usługowe nie dysponują takimi możliwościami, 

dlatego poszukują możliwości pozyskania nowatorskich rozwiązań od podmio-

tów trzecich. W tym celu otwierają się one na nawiązanie współpracy, co daje 

im możliwość uczestniczenia w procesie współtworzenia nowatorskich rozwią-

zań
7
. Bezpośrednie włączenie nabywców w proces tworzenia innowacji w kon-

sekwencji przyczynia się do wytworzenia nowych produktów, na które jest za-

potrzebowanie rynkowe. Istnieje wiele możliwości współpracy z klientami, na 

jakie decydują się przedsiębiorstwa.  

Koncepcja czerpania wiedzy z „tłumu”, choć jest ściśle powiązana z mo-

delem otwartej innowacji, różni się jedną zasadniczą kwestią. O ile koncepcja 

mądrości tłumu proponuje czerpanie pomysłów oraz opinii z szerokich społecz-

ności, o tyle w otwartej innowacji dzieli się ryzykiem i korzyściami wynikają-

cymi z innowacyjnych pomysłów z wybranymi partnerami, posiadającymi 

zdolność identyfikowania rozwojowych i przyszłościowych pomysłów
8
. 

W otwartej innowacji, rola konsumentów nie ogranicza się wyłącznie do propo-

nowania nowych pomysłów, rozwiązań, lecz uczestniczy w dalszych etapach 

procesu: filtrowanie, wybór pomysłów, dalsze projektowanie innowacji, testo-

wanie innowacji, komercjalizacja oraz dyfuzja nowego rozwiązania.  

Otwarte innowacje posiadają kilka odmian, koniugacji. Jednym z nich są 

fora pomysłów. Są to platformy internetowe, gdzie zarejestrowani użytkownicy 

                                                           
5  R. Rothwell, Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990, „R&D Man-

agement” 1990, nr 22 (3), s. 221–239. 
6  H. Chesbrough, Open Innovation, Harvard Business Review Press, Boston 2003, s. 27. 
7  J. Fazlagić, Otwarte innowacje i crowdsourcing a innowacyjność w sektorze usług, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 229, Poznań 2012, s. 207–218. 
8  Ł. Gajewski, Wykorzystanie koncepcji mądrości tłumu do przyspieszenia tempa rozwoju 

technologicznego, „E-mentor” 2010, nr 5, s. 37. 
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zamieszczają swoje pomysły dotyczące udoskonalenia produktu, procesu lub 

usług przedsiębiorstwa. Udział na tym etapie jest dobrowolny i nie niesie za so-

bą wynagrodzeń. Przedsiębiorstwo ustala obszar działania, dla którego należy 

zgłaszać pomysły. Publikowane rozwiązania uczestników burzy mózgów są wi-

doczne dla wszystkich członków procesu. Mogą oni oceniać nawzajem swoje 

propozycje, komentować, lub łączyć się w zespoły i wspólnie dopracowywać 

koncepcje. Ostateczne decyzje na późniejszych etapach, dotyczące wdrażania 

innowacji, należą już wyłącznie do przedsiębiorstwa.  

Kolejny opisany model bazuje na zjawisku masowej kustomizacji (Mass 

Customization). Polega on na oferowaniu indywidualnie dopasowanych produk-

tów na dużą skalę
9
. Wówczas uruchamiana jest platforma służąca do współpro-

jektowania produktów przez nabywców, którzy są wówczas bezpośrednio włą-

czani w proces innowacyjny.  

Kolejną odmianą otwartych innowacji jest model zadaniowy. Uczestnic-

two w nim może przynieść korzyści materialne. Przedsiębiorstwo zleca spo-

łeczności wirtualnej konkretnego zadania. Całość odbywa się poniekąd na zasa-

dach konkursu. Zlecanie zadań społecznościom może odbywać się na stronie in-

ternetowej firmy lub poprzez platformy podmiotów pośredniczących. 

Powyżej wymienione modele jednokierunkowe nie bazują na partnerskiej 

współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a „tłumem”. Społeczności wirtualne 

są w nich jedynie dostarczycielami pomysłów. W modelach dwukierunkowych 

jest odwrotnie. Wybrańcy z tłumu stają się partnerami rozwiązań innowacyj-

nych i poniekąd mają wpływ na przebieg innowacji. Zaliczamy do nich plat-

formy uczestnictwa oraz open source.  

Platformy uczestnictwa są typem produktów sterowanych oprogramowa-

niem opartym na tzw. API (publicznie dostępne interfejsy programowania apli-

kacji). Polegają na otwartości systemu. Dają możliwość opracowywania no-

wych aplikacji zewnętrznym użytkownikom. Open source to termin, który 

określa otwartość źródeł w programowaniu, dostępność do kodów, przez co 

użytkownik może ulepszać produkt i uczestniczyć bezpośrednio w jego ulep-

szaniu, znajdywać błędy w oprogramowaniu itd.  

Zupełnym przeciwieństwem jest model zamkniętej innowacji. Model, 

w którym wytwórca w procesie opracowywania innowacji opiera się na we-

                                                           
9  L. Bednarz, IM Inżynieria Maszyn, Customizacja produktu na masową skalę, Wydawnictwo 

Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2004, s. 44–51. 
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wnętrznym, własnym zapleczu naukowo-badawczym i ochronie wypracowa-

nych rozwiązań poprzez patentowanie lub tajemnicę handlową. W modelu za-

mkniętej innowacji, proces innowacyjny jest wewnętrznie nadzorowany przez 

producenta, który w ten sposób chroni swoje zasoby wiedzy
10

. Inwestuje 

w dział B+R, polega na wiedzy, umiejętnościach i potencjale jedynie własnych 

pracowników. Niewątpliwie plusem tego stereotypowego rozwiązania jest fakt, 

że nowe pomysły, propozycje na rozwiązanie problemów pozostają w przedsię-

biorstwie i istnieje małe prawdopodobieństwo, że wydostaną się one „na ze-

wnątrz”, natomiast w otwartych innowacjach klienci, konkurencja mają dostęp 

do portali, na których zamieszczane są propozycje uczestników (tłumu). 

W artykule pt.: The Value of Customer Cocreated Knowledge during the 

Innovation Process autorzy wykazują, że wszystkie firmy dążą do korzystania 

z wiedzy, umiejętności oraz zasobów swoich klientów poprzez wspólne tworze-

nie nowych produktów. Uważają, że obecni i przyszli odbiorcy są najważniej-

szym zewnętrznym źródłem wiedzy dla procesu innowacji
11

. Naukowcy z Briti-

sh Academy of Management: Charles R. Greer i David Lei, sugerują wzrost ilo-

ści badań na temat znaczenia współpracy z klientami na rozwój innowacyjnych 

produktów i usług w związku z faktem, że taka współpraca stała się w ostatnich 

latach głównym składnikiem działań rozwojowych i istnieniem wielu organiza-

cji
12

 . 

Nowatorskim rozwiązaniem stał się w ostatnich latach crowdsourcing. Po-

jęcie crowdsourcing pochodzi z języka angielskiego od słów crowd (tłum) i so-

urcing (czerpanie źródeł) i w uogólnieniu oznacza czerpanie wiedzy, pomysłów 

i inspiracji z tłumu. Po raz pierwszy pojawiło się w czerwcu 2006 roku, kiedy 

zostało użyte przez Jeffa Howe’a. Autor zaprezentował koncepcje przekazywa-

nia obowiązków pracowników dużej grupie ludzi lub nawet całej społeczno-

ści
13

. W dobie dzisiejszego postępu technicznego oraz dostępu do internetu po-

mysł crowdsourcingu okazał się dobrym rozwiązaniem. Daje korzyści obu-

stronne. Firma tanim kosztem może czerpać nowe rozwiązania, inspiracje, opi-

                                                           
10  Open Innovation: Researching a New Paradigm, red. H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, 

J. West, Oxford University Press, 2006, s. 2–34. 
11  D. Mahr, A. Lievens, V. Blazevic, The Value of Customer Cocreated Knowledge during the 

Innovation Process, „Journal of Product Innovation Management” 2013, nr 31(3), s. 2–8. 
12  C.R. Greer, D. Lei, Collaborative Innovation with Customers: A Review of the Literature 

and Suggestions for Future Research, „International Journal of Management Reviews” 2012, 

nr 14 (63–84), s. 63–65. 
13  J. Howe, The rise of crowdsourcing, „Wired magazine” 2006, nr 14 (6), s. 1–4. 
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nie, wychwytując z tłumu „talenty”, a klient bezpośrednio ma możliwość zapre-

zentowania swoich umiejętności i pomysłów w danym zakresie. Jest nowym 

trendem badania opinii, a zarazem również najtańszą metodą pozyskiwania in-

nowacyjnych pomysłów.  

Metoda pozyskiwania nowych rozwiązań z tłumu ma zarówno swoich 

zwolenników, jak i przeciwników. Pierwsza grupa wskazuje zalety, takie jak 

znaczne powiększenie liczby możliwych rozwiązań zgłaszanego problemu, 

zmniejszenie kosztów wynikających z opłacania jedynie najlepszych, kluczo-

wych rozwiązań, budowanie sieci zaangażowanych osób, oferowanie klientom 

zaangażowania w procesie produkcji na najwcześniejszym etapie. Dobrze za-

planowany i zorganizowany crowdsourcing może spowodować duży rozgłos 

i stać się reklamą, tak jak odbyło się to w 2012 roku w przypadku firmy Lay’s, 

która zorganizowała olbrzymią akcję, pytając klientów o smak chipsów, jaki 

powinien być wprowadzony na rynek. Przeciwnicy wskazują na dwie główne 

wady tego podejścia: dostęp konkurencji do planowanych zmian, działań oraz 

nowych rozwiązań – crowdsourcing charakteryzuje się otwartością, oraz wady 

z punktu widzenia zatrudnionych, którym nie powierza się zadań i pracy, po-

nieważ wykonuje ją już tłum i pracodawca, który czerpie wiedzę z dużych spo-

łeczności, a niekiedy rezygnuje z zatrudniania w oparciu o umowę o pracę, gdyż 

staje się to dla niego nieopłacalne.  

Crowdsourcing od początku swojego istnienia wielokrotnie ewoluował. 

Jedną z jego „odmian” jest crowdworks, który wykorzystuje pracowników fir-

my jako „tłum”. Wówczas crowdsourcing odbywa się wewnątrz firmy. Jest 

przeciwieństwem tradycyjnego podejścia pozyskującego nowe rozwiązania, 

pomysły i inspiracje od konsumentów lub ekspertów z zewnętrznego otoczenia. 

Różnicą i jednocześnie zaletą jest fakt, że w pracownik odgrywający rolę inno-

watora jest jednocześnie konsumentem w życiu prywatnym, niemniej jednak 

pozostaje ekspertem w swojej firmie. Znanym „gigantem” stosującym 

crowdworks jest firma IBM, światowy lider w kreowaniu oraz produkcji za-

awansowanych technologii informatycznych.  

Przeprowadzane badania i analizy niekiedy wspomaga crowdworx. Jest to 

platforma, oprogramowanie, które służy jako węzeł zarządzania pomysłami 

wewnątrz firmy oraz jest portalem dla zewnętrznych wspólnot innowacji. Plat-

forma wspomaga koordynowanie projektami realizowanymi w ramach 

crowdsourcingu. Crowdworx w procesie odgrywa rolę społecznego narzędzia 

służącego prognozowaniu. Wykorzystuje wiedzę swoich pracowników i prze-
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kształca ją w prognozy ilościowe dotyczące sprzedaży innowacyjnych produk-

tów 

Niektórzy autorzy krytycznie oceniają podejście zakładające współpracę 

z klientami. Przykładowo Bennett i Cooper opublikowali artykuł, w którym 

stwierdzili, że open innovation kładzie nacisk na niekonkurencyjne produkty, 

a nie na innowacje
14

. Martin, w opublikowanym w 1995 roku artykule zatytu-

łowanym Ignore your customers, zwraca uwagę na obawy, że firma stosująca to 

podejście może za bardzo skupić się na obecnych rynkach i nie będzie w stanie 

uwzględnić potrzeb rynków wschodzących. Najbardziej potępił domniemany 

wpływ klienta na innowacje. Twierdził, że zbliżenie się do klienta umniejsza 

prawdziwej innowacyjności, ograniczając tworzenie nowych produktów
15

. Po-

dobnych argumentów używa Danneels. Jego zdaniem wschodzące segmenty 

klientów nie są obecnie ogniskowym punktem działalności, ale mają potencjał 

i stają się coraz bardziej istotne. Firma, która koncentruje się tylko na potrze-

bach obecnych klientów, może stać się przez nich zniewolona, wprowadzać na 

rynek innowacje cenione jedynie przez tę grupę. Koncentracja wyłącznie na ist-

niejących klientach może prowadzić do zignorowania potencjalnych klientów, 

a tym samym prowadzić do utraty możliwości rynkowych
16

. 

Niezaprzeczalny jest fakt, że jednostki samorządu terytorialnego, przy 

formułowaniu regionalnej polityki innowacyjnej powinny uwzględnić dostępne 

zasoby regionu
17

. Mogą tym samym przyczynić się do ułatwienia przedsiębior-

com rozpowszechniania działań innowacyjnych. 

Wskutek wielowymiarowych globalnych wyzwań przedsiębiorstwa muszą 

szybko wprowadzać zmiany. Wymaga to nawiązywania kontaktów, współpracy 

z potencjalnymi nabywcami w celu lepszego niż konkurencja spełniania ich 

oczekiwań. Innowacje powinny odnosić się nie tylko do nowych produktów czy 

usług, lecz także do funkcjonowania całego przedsiębiorstwa (obejmując przy 

tym również działy marketingu, obsługi klienta, struktury, technologie, procesy 

                                                           
14  R.C. Bennett, R.G. Cooper, The Misuse of Marketing: An American Tragedy, „Business 

Horizons” 1981, 24 (6), s. 51–61. 
15  J. Martin, Ignore Your Customers, „Fortune” 1995, no. 131, s. 123–126. 
16  E. Danneels, Tight-Loose Coupling with Customers: The Enactment of Customer Orienta-

tion, „Strategic Management Journal” 2003, no. 24 (6), s. 559–576. 
17  P. Dzikowski, M. Tomaszewski, Regionalna polityka innowacyjna w świetle instytucjonal-

nych teorii rozwoju regionalnego, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, nr 3 (23), 2013, s. 333–342. 
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produkcji, montażu, obsługi zamówień itd.)
18

. W literaturze przedmiotu można 

spotkać się z opinią, że największą chęć do nawiązywania współpracy innowa-

cyjnej wykazują duże przedsiębiorstwa. Współpracują one ze swoimi odbior-

cami, zagranicznymi jednostkami rozwojowymi oraz uczelniami wyższymi. 

W wynikach badań widoczna jest zależność, że im mniejsze podmioty, tym 

mniejsza skłonność do współdziałań prowadzących do innowacyjności
19

. 

2. Wpływ konkurentów na aktywność innowacyjną  

W czasach nieustannej globalizacji gospodarki, ciągłego poszukiwania 

nowych pomysłów i rozwiązań, w celu poprawy konkurencyjności podmiotu 

należy postawić sobie pytanie: Jakie czynniki wpływają na naszą konkurencyj-

ność? K. Poznańska dzieli je na zewnętrzne i wewnętrzne. Do grupy czynników 

zewnętrznych przypisuje między innymi: politykę państwa (oraz instytucji ści-

śle związanych z działalnością przedsiębiorstw), stan zaplecza materialnego 

i intelektualnego, relacje z konkurentami oraz kontrahentami. Do drugiej grupy 

autorka zalicza: sposób zarządzania przedsiębiorstwem, zasoby kapitału obro-

towego, innowacyjne technologie oraz jakość wytwarzanych produktów
20

. 

W nieco odmienny sposób teorię swoją przedstawili J. Bossak i W. Bieńkowski. 

Konkurencyjność podmiotu gospodarczego wyznaczają według pięciu determi-

nant: produktywności nakładów, sprawności funkcjonowania mechanizmów or-

ganizacji, efektywności i skuteczności działania, przedsiębiorczości oraz ela-

styczności i innowacyjności przedsiębiorstwa
21

. Z reguły zarówno wśród teore-

tyków, jak i praktyków panuje zgoda, że aktualnie jednym z priorytetowych 

czynników konkurencyjności są innowacje. Budowanie pozycji konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa, w obecnych czasach jest ściśle związane z wprowadzaniem 

                                                           
18  H. Schulte-Herbrüggen, Customer Orientation and Integration in Innovation Processes, 

ęPrzegląd Mechanicznyę, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 2013, 

s. 54–61. 
19  R. Szymański, M. Tomaszewski, Wielkość przedsiębiorstwa a sieci współpracy innowacyj-

nej w Polsce zachodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Ekonomiczne Pro-

blemy Usług”, nr 753 (103), 2013, s. 237–249. 
20  K. Poznańska, Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsię-

biorstw, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, nr 82 (LXXXII), 

2002, s. 65–79. 
21  J. Bossak, W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsię-

biorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, War-

szawa 2004, s. 96 
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innowacji. Zdolność do bycia innowacyjnym, ciągłe podnoszenie jej poziomu, 

prowadzi do uzyskiwania odpowiedniej efektywności
22

. 

Prekursor innowacji, J.A. Schumpeter, w wydanej w 1942 roku książce 

Capitalism, Socialism and Democracy, skupił się nad relacjami pomiędzy kon-

kurencyjnością a innowacyjnością. Przedstawił teorię, zgodnie z którą małe 

firmy, działające w warunkach dużej presji konkurencyjnej, pod kątem wpro-

wadzania innowacji wypadają gorzej w stosunku do dużych, monopolistycz-

nych przedsiębiorstw
23

. Po pewnym czasie, naukowcy zaczęli badać tą zależ-

ność i ukazały się wyniki ich obserwacji, obierające odwrotny kierunek. Duża 

konkurencję rynkową zaczęto postrzegać jako czynnik w pewnym sensie wy-

muszający innowacyjność u przedsiębiorców
24

.  

Biorąc pod uwagę badania empiryczne zauważamy, że dostarczają one 

różnorodne i często sprzeczne wyniki. Przewiduje się, że konkurencja na rynku 

może mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ dla innowacji.  

Od tego czasu wiele publikacji naukowych dostarczyło argumenty na te-

mat negatywnego wpływu konkurencji. Wśród nich Salop (1977) oraz Dixit 

i Stiglitz (1977), twierdzą, że bardziej intensywne natężenie na rynku produk-

tów konkurencyjnych zniechęca do innowacji. Również Gilbert i Newbery 

(1982), w modelu ras patentowych, ukazują, że firmy chętniej inwestują w ba-

dania i rozwój na rynkach o mniejszej konkurencji, ponieważ w razie niepowo-

dzenia we wdrażaniu innowacji mogą uzyskać wyższe zyski aniżeli w przypad-

ku przegrania „wyścigu” o najlepsze unowocześnienie na rynku, w którym 

prowadzą rywalizację konkurencyjną z wieloma przedsiębiorstwami
25

. 

Przeciwne założenia do twierdzenia Schumpetera ma wielu autorów. Pod-

kreślają, że konkurencja może pozytywnie wpłynąć na działalność innowacyjną. 

Głównymi argumentami są tezy, że wzrost konkurencji na rynku produktów 

może zwiększyć zyski przyrostowe z innowacji, a tym samym zachęcać do in-

westycji B+R. Jest to tak zwane unikanie efektu konkurencji. Ta argumentacja 

                                                           
22  A. Lozano Platonoff, S. Sysko-Romańczuk, M. Moszoro, Innowacyjność polskich firm 

w gospodarce opartej na wiedzy, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa 1, 2004, s. 86–94. 
23  J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Harper & Row, New York 1942, 

w: S. Scotchmer, Innovation and Incentives, The MIT Press, Cambridge, MA 2004, s. 118. 
24  K.J. Arrow, The Economic Implications of Learning by Doing, „Review of Economic Stud-

ies” 1962, no. 29, s. 155–173. 
25  P. Beneito, P. Coscollá-Girona, M.E. Rochina-Barrachina, A.S. Sanchis-Llopis, Competitive 

Pressure Determinants and Innovation at the Firm Level, Avda. de los Naranjos , nr 46022,  

s. 2–3. 
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była postulowana przez Arrow
26

 w kontekście doskonałej ochrony praw wła-

sności innowatorów. Również Porter stwierdził, że monopol, ponieważ znie-

chęca przedsiębiorstwa do innowacji, nie prowadzi do zachowań innowacyj-

nych celem przetrwania na rynku
27

. 

Autorzy badań dotyczących wpływu natężenia konkurencji na aktywność 

innowacyjną, w publikacji naukowej wydanej w 2007 roku zakładają, że wzrost 

presji konkurencyjnej, mierzonej przez substytucyjność produktów, zmniejsza 

zachętę do prowadzenia ciągłego doskonalenia firmy, ale prowadzi do zwięk-

szenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju
28

. Jest to spowodowane faktem, 

że podmiot decydujący się wejść na rynek z nowym produktem, inwestuje w ce-

lu poprawy jego efektywności produkcji.  

Jak twierdzi Vives, skłonności do innowacji firm nie są jednorodne 

i zwiększona presja konkurencyjna może mieć odmienny wpływ na innowacje 

procesowe i produktowe. Zatem zarówno analiza teoretyczna i empiryczna po-

winna odróżnić innowacje produktowe od procesowych. Zmiany w presji kon-

kurencyjnej mogą mieć zróżnicowany wpływ na innowacje produktowe i proce-

sowe. Wpływają one inaczej na bodźce tworzenia popytu związanego z ponie-

sionymi kosztami. W innowacjach produktowych ponoszone są duże koszty 

związane z ulepszaniem bądź wprowadzaniem produktu, natomiast w innowa-

cjach procesowych ulepszanie procesu produkcyjnego prowadzi do redukcji 

kosztów
29

.  

Innowacje w obecnym czasie są jednym z kluczowych czynników przewa-

gi konkurencyjnej. P. Weiss za pomocą modelu teoretycznego pokazała, że sil-

na konkurencja niejako wymusza innowacyjność. Według niej, nawet na rynku 

monopolistycznym zachodzą innowacje, lecz najczęściej procesowe, ponieważ 

wiążą się one z redukcją kosztów, usprawnieniami procesów produkcyjnych, 

a co za tym idzie – ze zwiększeniem zysków. Niewątpliwie tego typu innowacje 

mają miejsce również na rynkach o zwiekszonej konkurencji, jednakże wów-

czas pełnią one funkcje priorytetowe. Mają za zadanie wspierać innowacje pro-

                                                           
26  K. Arrow, The rate and direction of invention activity:economic and social factors, Prince-

ton University Press, Princeton, New Jersey 1962, s. 609. 
27  M.E. Porter, The competitive advantage of nations, Macmillan Press, London 1990, s. 603–

626. 
28  A. Ghosh, T.Kato, H. Morita, Discrete Innovation, Continuous Improvement and Competi-

tive Pressure, IZA Discussion Papers 2007, nr 3132, , s. 3–4, 20–21.  
29  X. Vives, Innovation and Competitive Pressure, „The Journal of Industrial Economics” 

2008, 56 (3), s. 419–469. 
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duktowe. Wobec powyższego można wysunąc wnioski, że presja konkurencyj-

na sprzyja innowacjom, ale jej brak lub mniejsze natężenie, nie oznacza zanie-

chania prac nad nimi
30

. 

Ważną kwestią w badaniach korelacji pomiędzy natężeniem konkurencji 

na rynku a innowacyjnością jest jej nieliniowy charakter. Jako pierwszy wy-

mienił tę cechę F. Scherer. W swoich obserwacjach zaznaczył, że wraz z rosną-

cą konkurencją rośnie także innowacyjność, lecz tylko do pewnego czasu. Na-

stępnie zaczyna ona spadać i w efekcie wykres przedstawiający innowacyjność 

jako funkcję presji konkurencyjnej przyjmuje kształt paraboli, w której począt-

kowy i końcowy punkt znajdują się poniżej wierzchołka wyznaczającego śro-

dek krzywej. 

Z analizy powyższych źródeł wynika, że teorie dotyczące natężenia kon-

kurencji na przełomie kilku ostatnich dekad stopniowo ewoluowały. Pierwotnie 

twierdzono, że wraz z rosnącym natężeniem konkurencji spadają skłonności 

przedsiębiorstw do działań innowacyjnych. W następnych latach w literaturze 

przedmiotu wskazywano na pozytywną korelację pomiędzy konkurencją na 

rynku produktów i aktywnością innowacyjną
31

. Na przełomie ostatniej dekady 

autorzy zwrócili uwagę na nieliniowy charakter tych zależności. Postulowali 

początkowy dodatni wpływ innowacyjności względem zwiększania natężenia 

konkurencji, aż do momentu załamania linii i zmiany jej kierunku w wartości 

ujemne. Zatem można wnioskować, że natężenie konkurencji w sektorze po-

czątkowo ma wpływ pozytywny na innowacyjność, a po czasie obserwowany 

jest wpływ negatywny. 

Analizując powyższe, należy mieć na uwadze fakt, że innowacje są tylko 

jedną z wielu strategii, na które decydują się firmy w celu podniesienia swojej 

konkurencyjności. Istotny wpływ mają również kwestie polityki cenowej, re-

klamy itd. Konkurencja może mieć nie tylko bezpośredni wpływ na zyski z in-

nowacji, ale również doprowadzić do zmian skali produkcji wyzwalania inno-

wacji w mniejszej lub większej ilości.  

  

                                                           
30  P. Weiss, Adoption of Product and Process Innovations in Differentiated Markets: The Im-

pact of Competition, Review of Industrial Organization, 2003, s. 23. 
31  P.A. Geroski, Innovation, Technological Opportunity, and Market Structure, „Oxford Eco-

nomic Papers” 1990, no. 42, s. 586–602. 
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Podsumowanie 

Innowacje w różnych formach od dawna uznane są za krytyczne dla prze-

wagi konkurencyjnej danej firmy. Konkurencyjność przedsiębiorstw i narodów 

jest silnie uzależniona od zdolności do innowacji. Polskie przedsiębiorstwa 

przemysłowe są na niskim poziomie w porównaniu do krajów znajdujących się 

w czołówce pod względem wprowadzanych innowacji
32

. 

Przedsiębiorstwa te nie działają jednak w odosobnieniu. Tworzenie i funk-

cjonowanie danej infrastruktury instytucjonalnej umożliwia podmiotom działa-

jącym w sektorze eksploatację posiadanych zasobów własnych. Dopełnienie na-

turalnych procesów gospodarczych stanowi sfera B+R. Pobudza oraz koordynu-

je ona procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. Zatem znacząco wpływa na 

ich konkurencyjność oraz wartość rynkową
33

. 

Analiza źródeł teoretycznych i przeprowadzanych badań wykazała bardzo 

duży wpływ znaczenia konsumentów oraz konkurentów na aktywność innowa-

cyjną przedsiębiorstw. Współpraca z klientem jako inicjatorem i pomysłodawcą 

wprowadzonych ulepszeń lub nawet nowych rozwiązań jest niewątpliwie bar-

dzo nowoczesnym rozwiązaniem. Istnieje wiele odmian takiej współpracy. Pod-

jęcie decyzji o kierunku i rodzaju współpracy leży już tylko w gestii zarządców 

przedsiębiorstwa.  

Wnioski z przeprowadzonych rozważań na temat wpływu natężenia kon-

kurencji na aktywność innowacyjną przyniosły teorię o ewolucji tego podejścia. 

Początkowo wpływ natężenia konkurencji wydawał się być postrzegany przez 

teoretyków jako negatywny i wykazywali oni monopol rynku jako formę bar-

dziej korzystną, z czasem jednak podejście przybrało zupełnie odmienny kieru-

nek i autorzy wykazywali silne natężenie konkurencji jako czynnik pobudzający 

do działań innowacyjnych. W ostatnich latach analizy ukazały nieliniowy 

charakter podejścia. 
  

                                                           
32  J. Macias, Innowacje warunkiem rozwoju i międzynarodowej konkurencyjności, „Problemy 

Jakości” 2008, nr 40, s. 14–17. 
33  A. Świadek, System innowacji w regionie Pomorza Zachodniego do 2009 roku, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” 2010, nr 36, 

s. 411–427. 
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IMPACT OF CONSUMERS AND COMPETITORS IN ACTIVITY 

INNOVATIVE ENTERPRISES 

Summary 

The purpose of this article is to show the influence of consumers and competitors 

in the innovation activity of enterprises on the basis of available sources and theoretical 

studies of scientists from the U.S., Germany, Sweden, Japan, and Polish. The basic hy-

pothesis of the paper assumes that pressure from consumers and competitors determines 

the activity of innovative enterprises located in developing countries. 

Keywords: innovation, impact of consumer in innovation, impact of competitors 

in innovation 
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WPŁYW ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

NA POZIOM I DYNAMIKĘ ROZWOJU LOKALNEGO 

Streszczenie 

Stan wykorzystania środków EFS w Polsce, w tym w województwie pod-

laskim, pozwala na podjęcie badań zmierzających do uzyskania odpowiedzi na 

bardzo istotne pytania, nurtujące niemal wszystkie instytucje i osoby zaangażo-

wane bezpośrednio lub pośrednio w proces dystrybucji i wydatkowania fundu-

szy europejskich. Jaka jest skala interwencji środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego wykorzystywanych przez gminy? Jaki jest wpływ tych środków na 

rozwój lokalny? Autor opracowania dokonuje próby udzielania odpowiedzi na 

powyższe pytania. Wydaje się, iż uzyskane odpowiedzi powinny stanowić pod-

stawę i punkt wyjścia do szerszej analizy, pozwalającej na przyjęcie odpowied-

nich rozwiązań regulujących proces wdrażania pomocy wspólnotowej w aktual-

nym okresie programowania, tj. po 2013 roku.  

Słowa kluczowe: Europejski Fundusz Społeczny, gminy, projekt, program 

operacyjny 

Wprowadzenie 

W okresie programowania na lata 2007–2013 w Polsce jedynym progra-

mem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) stał się Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). Mi-
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mo iż realizacja tego programu zakończy się dopiero 31 grudnia 2015 roku, stan 

jego zaawansowania pozwala na analizę zarówno aktywności poszczególnych 

kategorii podmiotów/instytucji w procesie aplikowania o środki EFS, w tym 

gmin pozyskujących środki EFS na rzecz realizacji określonych zadań publicz-

nych, jak również daje podstawę do dokonania próby oceny wpływu tego pro-

gramu na rozwój społeczno-gospodarczy. 

Celem artykułu jest analiza sprawności gmin województwa podlaskiego 

w procesie pozyskiwania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 

rzecz realizacji przedsięwzięć rozwojowych (społecznych), określenie poziomu 

i dynamiki rozwoju gmin województwa podlaskiego, a także zbadanie relacji 

pomiędzy poziomem i dynamiką rozwoju lokalnego a skutecznością aplikowa-

nia o środki Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie gmin woje-

wództwa podlaskiego. Autor opracowania podejmuje próbę odpowiedzi m.in. 

na pytania, czy określony stan rozwoju lokalnego wpływa na skuteczność apli-

kowania o środki EFS przez gminy województwa podlaskiego, a także czy ist-

nieje współzależność pomiędzy stanem rozwoju lokalnego, dynamiką rozwoju 

lokalnego, absorpcją oraz wydatkowaniem środków EFS.  

1. Gminy województwa podlaskiego w procesie pozyskiwania 

i wydatkowania środków EFS – ranking gmin 

Według stanu na dzień 1 lipca 2012 roku
1
 z gminami województwa podla-

skiego zawarto ogółem 485 umów o dofinansowanie projektów w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na ogólną kwotę 122 749 421,54 zł. Ma-

jąc na uwadze, iż Program ten w perspektywie finansowej 2007–2013 jest jedy-

nym w Polsce programem operacyjnym współfinansowanym z EFS, dane te 

stanowią pełen obraz absorpcji środków funduszu przez gminy województwa 

podlaskiego i jednocześnie stanowią podstawę i punkt wyjścia do dalszych ana-

liz
2
. 

W celu oceny skuteczności absorpcyjnej gmin województwa podlaskiego, 

autor artykułu podjął próbę określenia syntetycznego wskaźnika absorpcji EFS, 

w ramach którego uwzględniono trzy kryteria związane z procesem absorpcyj-

                                                           
1  Przyjęty okres badawczy wynika z dostępności danych dotyczących wszystkich gmin. 
2  Por.: Listy Beneficjentów PO KL – stan na dzień 1 lipca 2012 r., http://www.efs.gov.pl/Stro- 

ny/lista_beneficjentow_POKL.aspx (7.09.2013). 
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nym. W pierwszej kolejności dokonano identyfikacji określonych kategorii pro-

jektów realizowanych przez gminy w ramach otrzymanych środków EFS. 

Wstępna analiza wszystkich 485 przedsięwzięć pozwoliła na wyodrębnienie 

czterech zasadniczych typów projektów dotyczących odpowiednio rynku pracy, 

integracji społecznej, edukacji oraz adaptacyjności przedsiębiorców i ich pra-

cowników. Nie bez znaczenia dla oceny skuteczności gmin w procesie pozy-

skiwania środków EFS, w ocenie autora niniejszego artykułu, ma również licz-

ba wdrażanych przez gminę projektów. A zatem, do określenia syntetycznego 

wskaźnika absorpcji środków EFS w gminach województwa podlaskiego wyko-

rzystano trzy kryteria: 

– Kryterium 1: Wielkość otrzymanego dofinansowania w przelicze-

niu na jednego mieszkańca gminy (kryterium kwotowe), 

– Kryterium 2: Liczba realizowanych przez gminę typów projektów 

(kryterium zakresu oddziaływania), 

– Kryterium 3: Liczba projektów realizowanych przez gminę w prze-

liczeniu na jeden tysiąc mieszkańców (kryterium skali interwencji). 

Wzór na obliczenie wskaźnika absorpcji EFS przedstawia się następująco: 

,15,035,05,0 ptpmEFS LLEFSWA   

gdzie: 

WAEFS  – wskaźnik absorpcji Europejskiego Funduszu Społecznego, 

EFSm  – wielkość pozyskanego dofinansowania na 1 mieszkańca, 

Ltp – liczba typów projektów (przyjmuje wartości od 0 do 4), 

Lp  – liczba projektów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 

Odpowiednim kryteriom przypisano określone wagi, odpowiednio 50, 35 

i 15%. Wielkości przypisanych wag mają stanowić o znaczeniu poszczególnych 

kryteriów dla oceny poziomu absorpcji EFS. Ponadto należy podkreślić, że tak 

dobrane wagi do poszczególnych kryteriów czynią ranking stabilnym, co po-

twierdza prawidłowy ich dobór. Tak skonstruowany syntetyczny wskaźnik ab-

sorpcji EFS, po normalizacji wartości poszczególnych cech
3
, pozwala na ocenę 

absorpcji środków przez poszczególne gminy województwa podlaskiego i stwo-

                                                           
3 O metodach normalizacji zmiennych diagnostycznych zob. w: Taksonomiczna analiza prze-

strzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wy-

dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, s. 56–74. 
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rzenie rankingu jednostek. Normalizacji zmiennych dokonano wykorzystując 

wzór:  

,
0

*

j

ij

ij
x

x
x   

gdzie x0j oznacza punkt odniesienia dla j-tej zmiennej diagnostycznej, gdzie 

zmienne diagnostyczne to: wielkość pozyskanego dofinansowania na 1 miesz-

kańca; liczba typów projektów; liczba projektów w przeliczeniu na 1000 miesz-

kańców. W tym badaniu jako punkt odniesienia przyjęto maksymalną wartość  

j-tej zmiennej diagnostycznej
4
.  

Analiza rankingu gmin wg wskaźnika absorpcji EFS pokazuje, że najlep-

szą gminą w zakresie skuteczności pozyskiwania środków EFS jest gmina wiej-

ska Nowe Piekuty.  

Ranking gmin województwa podlaskiego sporządzony na podstawie synte-

tycznego wskaźnika absorpcji EFS potwierdza zróżnicowany poziom absorpcji 

środków Funduszu w poszczególnych gminach województwa podlaskiego. 

Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, iż aż 10 gmin w badanym okresie nie pozy-

skało żadnych środków EFS na rzecz przedsięwzięć rozwojowych; wśród nich 

znajdują się m.in. gmina wiejska Sejny oraz gmina miejska Sejny. Mając na 

uwadze, iż w dalszej części badań autor zamierza również dokonać m.in. anali-

zy związku pomiędzy dynamiką rozwoju lokalnego gmin województwa podla-

skiego a wydatkowaniem środków EFS na rzecz przedsięwzięć rozwojowych, 

wydaje się być konieczne przeanalizowanie gmin województwa podlaskiego nie 

tylko w kontekście absorpcji środków EFS, do oceny której kluczowe znaczenie 

miała wartość zawartych umów o dofinansowanie projektów, ale także 

w kontekście wydatkowania tych środków. Należy zaznaczyć, że podstawowym 

kryterium uwzględnionym we wskaźniku absorpcji stała się ogólna wielkość 

środków pozyskanych, a nie wydatkowanych. W przypadku części projektów, 

wydatkowanie środków ma miejsce w okresach następnych. Dlatego też autor 

rozprawy, spośród wszystkich 485 umów o dofinansowanie projektów zawar-

tych z gminami od początku realizacji PO KL do 1 lipca 2012 roku, dokonał 

identyfikacji tych projektów, których realizacja zakończyła się, a tym samym 

zostały wydatkowane środki finansowe, do dnia 31 grudnia 2010 roku. W wy-

                                                           
4  A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006, s. 121.  
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niku przeprowadzonej analizy okazało się, że gminy województwa podlaskiego 

do końca 2010 roku zrealizowały 194 przedsięwzięcia projektowe na ogólną 

kwotę dofinansowania 32 966 879,05 zł. W celu oceny gmin województwa pod-

laskiego w kontekście wskaźnika wykorzystania środków EFS, wykorzystano 

wzór zastosowany do obliczenia wskaźnika absorpcji EFS, przy czym uwzględ-

niono wyłącznie dane dotyczące projektów zakończonych do 31 grudnia 2010 

roku. 

Pierwszą pozycję w rankingu gmin województwa podlaskiego według 

wskaźnika wykorzystania EFS (WWEFS), zajęła gmina wiejska Turośń Kościel-

na, która w badanym okresie zrealizowała ogółem 4 przedsięwzięcia projektowe 

w ramach dwóch typów, o wartości ogółem ponad 1 182 tys. zł. Spośród gmin 

miejsko-wiejskich najwyżej została sklasyfikowana gmina Łapy (2 pozycja), 

która zrealizowała ogółem 13 przedsięwzięć w ramach trzech typów o ogólnej 

wartości ponad 2 934 tys. zł, natomiast z grupy gmin miejskich najlepiej wypa-

dło miasto Suwałki z 13 wdrożonymi projektami (trzy typy) o ogólnej kwocie 

dofinansowania ponad 2 980 tys. zł. 

2. Ocena poziomu i dynamiki rozwoju gmin województwa podlaskiego 

W tej części opracowania autor podejmuje próbę oceny poziomu i dyna-

miki rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa podlaskiego, wyko-

rzystując w tym celu metodę porządkowania liniowego. 

 Ocena poziomu i dynamiki rozwoju lokalnego zostanie przeprowadzona 

na podstawie wskaźników bazujących na danych statystycznych pozostających 

w Banku Danych Lokalnych GUS. W literaturze przedmiotu często można spo-

tkać stwierdzenie, iż prawidłowość zastosowania metod porządkowania linio-

wego do oceny określonych zjawisk społeczno-gospodarczych, zależy w znacz-

nym zakresie od trafności doboru zmiennych diagnostycznych
5
.  

Na etapie doboru zmiennych kierowano się następującymi cechami
6
: 

                                                           
5  Por.: K. Jamróz, P. Jamróz, A. Niedźwiecki, Taksonomiczne porządkowanie liniowe jako in-

strument pomiaru efektywności polskich banków uniwersalnych, w: Inżynieria ekonomiczna 

w badaniach społeczno-gospodarczych, red. M. Król, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 

Rzeszów 2003, s. 93–96. 
6  Por.: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce…, 

s. 37–38. 
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– dostępnością danych statystycznych dla wszystkich gmin woje-

wództwa podlaskiego, 

– porównywalnością danych (tj. wybór jednego źródła informacji – 

Bank Danych Lokalnych GUS), 

– mierzalnością danych, 

– istnieniem bezpośrednich lub pośrednich zależności pomiędzy po-

tencjalnymi działaniami podejmowanymi przez samorządy gminne 

a rodzajem i wartością zmiennych, 

– istnieniem bezpośrednich lub pośrednich zależności pomiędzy spe-

cyfiką i wartością zmiennych a potencjalnymi kierunkami inter-

wencji EFS, przy czym założono konieczność zastosowania zmien-

nych opisujących trzy podstawowe części składowe rozwoju lokal-

nego, dotyczące obszarów: gospodarka i rynek pracy, kapitał ludzki 

i społeczny, oraz infrastruktura
7
. 

Jednocześnie przy doborze mierników analitycznych przyjęto następujące 

założenia: 

– zmienne diagnostyczne powinny dotyczyć różnych elementów 

struktury gospodarczej i społecznej danej jednostki przestrzennej, 

– liczba mierników powinna zapewnić analizie niezbędną przejrzy-

stość, a jednocześnie stanowić podstawę i punkt wyjścia do jedno-

znacznej oceny, 

– wykorzystywane cechy analityczne powinny przyjąć postać wskaź-

ników, 

– informacje statystyczne powinny być jak najbardziej aktualne, 

a także muszą odnosić się do tego samego okresu badawczego
8
. 

Ponadto w celu określenia pożądanego okresu badawczego przyjęto nastę-

pujące dodatkowe założenia: 

– poziom rozwoju lokalnego powinien zostać określony w okresie 

bezpośrednio poprzedzającym możliwość aplikowania o środki 

                                                           
7  Gospodarka, kapitał ludzki oraz infrastruktura, to obszary, które w literaturze przedmiotu 

najczęściej wymieniane są jako kategorie czynników, które potencjalnie powinny silnie oddzia-

ływać na rozwój społeczno-gospodarczy, a jednocześnie decydują one o stanie rozwoju danej jed-

nostki - Por. np.: Potencjał rozwoju regionalnego – Województwo Podlaskie, red. B. Plawgo, Bia-

łostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2007, s. 7–8. 
8  Por.: M. Proniewski, J. Rogowski, Model miękki rozwoju regionalnego, red. A.F. Bocian, 

Rozwój regionalny: problemy i ujęcia ilościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 

Białystok 2001, s. 97–112. 
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EFS w perspektywie finansowej 2007–2013, tj. w ramach PO KL, 

aby móc w dalszej części pracy zbadać współzależność pomiędzy 

poziomem rozwoju a skutecznością gmin w pozyskiwaniu środków 

EFS, mającym miejsce w latach następnych – a zatem ustalono, że 

stan rozwoju lokalnego gmin województwa podlaskiego zostanie 

określony w 2006 roku, 

– dynamika rozwoju lokalnego powinna odnosić się do okresu pozy-

skiwania i wydatkowania środków EFS w ramach PO KL przez 

gminy województwa podlaskiego – a zatem przyjęto, że tempo 

rozwoju lokalnego zostanie określone dla lat 2006–2010. 

Mając na uwadze cechy i założenia, o których mowa powyżej, w pierwszej 

kolejności zidentyfikowano ogółem 15 wskaźników, które zestawiono w tabe-

li 1. Dostępność danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS pozwoliła 

na prowadzenie badań dla lat 2006–2010, przy czym ustalenie początkowego 

okresu badawczego na rok 2006 wynika z konieczności analizy stanu rozwoju 

lokalnego w roku bezpośrednio poprzedzającym możliwość aplikowania przez 

gminy o środki EFS w ramach PO KL. 

Tabela 1 

Zmienne diagnostyczne odnoszące się do rozwoju lokalnego 

Wskaźnik Nazwa skrócona wskaźnika 

Zmienne odnoszące się do obszaru Gospodarka i Rynek Pracy 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 

w systemie REGON w stosunku do ludności zamieszkałej 

Podmioty gospodarcze 

Liczba pracujących do ludności zamieszkałej Pracujący 

Dochody własne gminy na 1 mieszkańca w zł Dochody własne 

Dochody ogółem gminy na 1 mieszkańca w zł Dochody ogółem 

Wydatki inwestycyjne gminy na 1 mieszkańca w zł Wydatki inwestycyjne 

Liczba bezrobotnych w stosunku do osób w wieku produk-

cyjnym 

Bezrobotni 

Wydatki ogółem gminy na 1 mieszkańca w zł Wydatki ogółem 

Liczba spółek handlowych na 1000 mieszkańców Spółki handlowe 

Zmienne odnoszące się do obszaru Kapitał Ludzki i Społeczny 

Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 

1000 mieszkańców 

Liczba organizacji 

Saldo migracji Migracja 

Dzieci w wieku 3–5 lat objęte wychowaniem przedszkol-

nym w % 

Dzieci 

Wydatki na oświatę i wychowanie, kulturę i ochronę dzie- Wydatki OKS 
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Wskaźnik Nazwa skrócona wskaźnika 

dzictwa narodowego, oraz sport na 1 mieszkańca w zł 

Zmienne odnoszące się do obszaru Infrastruktura 

Korzystający z wodociągu w % Wodociąg 

Korzystający z kanalizacji w % Kanalizacja 

Korzystający z oczyszczalni ścieków w % Oczyszczalnie  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Zidentyfikowane zmienne poddano analizie statystycznej w celu oceny ich 

wartości informacyjnej. Analiza posłużyła do wyboru finalnych zmiennych dia-

gnostycznych reprezentujących trzy wyróżnione części składowe rozwoju lo-

kalnego gmin województwa podlaskiego. Jako najważniejsze kryteria staty-

styczne przyjęto: względnie wysoką zmienność przestrzenną, brak nadmiernego 

skorelowania cech reprezentujących wyodrębnioną grupę (współczynnik kore-

lacji < 0,6) i asymetryczność rozkładu. 

W rezultacie weryfikacji zmiennych diagnostycznych na podstawie współ-

czynnika korelacji liniowej Pearsona
9
, ostatecznie pozostawiono 9 zmiennych, 

na podstawie których określono syntetyczny wskaźnik poziomu rozwoju lokal-

nego oraz w dalszej kolejności syntetyczny wskaźnik dynamiki rozwoju lokal-

nego dla wszystkich gmin województwa podlaskiego. Zmienne stanowiące pod-

stawę do obliczenia syntetycznych wskaźników rozwoju to: liczba podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w stosunku do ludności 

zamieszkałej; dochody własne gminy na 1 mieszkańca w zł; wydatki inwesty-

cyjne gminy na 1 mieszkańca w zł; liczba bezrobotnych w stosunku do osób 

w wieku produkcyjnym; liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecz-

nych na 1000 mieszkańców; dzieci w wieku 3–5 lat objęte wychowaniem 

przedszkolnym w %; wydatki na oświatę i wychowanie, kulturę i ochronę dzie-

dzictwa narodowego, oraz sport na 1 mieszkańca w zł; korzystający z wodocią-

gu w %; korzystający z kanalizacji w %. 

Celem przeprowadzenia analizy wstępnego poziomu rozwoju lokalnego 

gmin, wykorzystano zmienne odnoszące się do 2006 roku, czyli początkowego 

okresu badawczego. Wszystkim zmiennym diagnostycznym nadano jednakowe 

wagi (jednakowe znaczenie).  

                                                           
9  Współczynnik korelacji liniowej Pearsona jest jedną z najczęściej stosowanych miar kore-

lacji ilościowej. Zob. więcej w: S. Mynarski, Analiza danych rynkowych i marketingowych z wy-

korzystaniem programu STATISTICA, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kra-

ków 2003, s. 174–175. 



 Wpływ środków Europejskiego Funduszu Społecznego… 167 

 

Budowa wskaźnika syntetycznego wymaga uprzedniego doprowadzenia 

do jednorodności zmiennych diagnostycznych
10

. Zatem zbiór zmiennych Xj (j = 

1,…, k) podzielono na stymulanty i destymulanty
11

, a następnie dokonano za-

miany destymulanty (dotyczy liczba bezrobotnych w stosunku do osób w wieku 

produkcyjnym) na stymulantę oraz normalizacji zmiennych. Do zamiany desty-

mulanty na stymulantę skorzystano z formuły: ijjij xxx  2*
gdzie jx  oznacza 

średnią arytmetyczną cechy o numerze j. Zmienna przekształcona w ten sposób 

zachowuje dwa podstawowe parametry rozkładu – średnią arytmetyczną oraz 

odchylenie standardowe
12

.  

Natomiast normalizacji zmiennych dokonano wykorzystując wzór:  

,
0

*

j

ij

ij
x

x
x   

gdzie x0j oznacza punkt odniesienia dla j-tej zmiennej diagnostycznej. W tym 

badaniu jako punkt odniesienia przyjęto maksymalną wartość j-tej zmiennej 

diagnostycznej. Cenną własnością tak przekształconych zmiennych jest ich 

unormowanie w przedziale (0; 1). Oznacza to, że im wartości zmiennej *
jx  są 

bliższe jedności, tym korzystniejsze miejsce zajmuje dany obiekt (w tym przy-

padku gmina) pod względem analizowanej zmiennej. Zastosowanie takiego 

sposobu normalizacji skutkuje również tym, że wartości zmiennej syntetycznej, 

                                                           
10  O rodzajach zmiennych diagnostycznych zob. w: Taksonomia 17. Klasyfikacja i analiza 

danych – teoria i zastosowanie, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-

nomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 321. 
11  Pojęcia stymulanty i destymulanty zostały wprowadzone przez Z. Hellwiga w 1967 roku 

Przez stymulantę rozumie się taką zmienną, której wysokie wartości dają podstawę do traktowa-

nia danego obiektu jako lepszego z punktu widzenia kryterium agregatowego (w omawianym 

przypadku – pod względem poziomu rozwoju lokalnego). Natomiast pojęcie destymulanty wiąże 

się z taką zmienną, której wysokie wartości oznaczają konieczność zaklasyfikowania danego 

obiektu jako gorszego. Zob.: Z. Hellwig, Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowa-

nie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, w: Metody i modele ekonomiczno-

matema- 

tyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 

1981. 
12 Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce…, s. 76–77. 
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tj. syntetycznego wskaźnika rozwoju lokalnego, zostaną unormowane w prze-

dziale (0; 1)
13

.  

Wartości zi zmiennej syntetycznej WPR opisującej poziom rozwoju lokal-

nego gmin województwa podlaskiego obliczono jako średnią wartość znormali-

zowanych zmiennych diagnostycznych zgodnie z następującą formułą
14

: 

).,...,1(
1

*

ni
k

x
z

k

j ij

i 
 

 

W dalszej kolejności opracowano ranking gmin województwa podlaskiego 

według syntetycznego wskaźnika poziomu rozwoju lokalnego w 2006 roku 

(WPR).  

Analiza rankingu gmin wg wskaźnika rozwoju lokalnego pokazuje, że 

gminą sklasyfikowaną na najwyższym miejscu ze względu na wartość wskaźni-

ka rozwoju lokalnego w 2006 roku jest gmina Białowieża.  

Na dalszym etapie badań autor dokonał również obliczeń wskaźnika po-

ziomu rozwoju lokalnego dla roku 2010. W tym celu wykorzystano wartość 

zmiennych diagnostycznych odnoszących się właśnie do tego roku  

Analiza porównawcza opracowanych rankingów gmin województwa pod-

laskiego według wskaźników poziomu lokalnego odpowiednio w roku 2006 

i 2010 pokazuje, iż w grupie gmin miejskich poprawiły swoje pozycje: Graje-

wo, Łomża, Suwałki, a przede wszystkim stolica województwa. Miasto Biały-

stok awansowało z 10 na 1 pozycję w rankingu obejmującym wszystkie 118 

jednostek. Poza tym w tej grupie gminy nie odnotowały znaczących spadków 

w rankingu. W grupie gmin wiejskich sytuacja była bardzo zróżnicowana. 

A mianowicie wprawdzie aż 45 jednostek terytorialnych pogorszyło swoje po-

zycje, ale jednocześnie w wielu przypadkach odnotowano znaczny awans – 

                                                           
13  W przedmiotowym badaniu w celu normalizacji zmiennych zastosowano przekształcenie 

ilorazowe, tak jak w przypadku normalizacji cech na etapie konstrukcji odpowiednio syntetycz-

nych wskaźników absorpcji EFS i wykorzystania EFS. 
14  W omawianym przypadku autor zastosował tzw. syntetyczną miarę bezwzorcową. Alterna-

tywną zmienną syntetyczną jest syntetyczna zmienna wzorcowa. Jest to tzw. taksonomiczna mia-

ra rozwoju Hellwiga, często w literaturze przedmiotu określana miarą rozwoju gospodarczego. 

W przypadku bezwzorcowych syntetycznych miar rozwoju mają zastosowanie najczęściej średnie 

zbiory obserwacji cechujących dane obiekty – zob.: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróż-

nicowania poziomu życia w Polsce…, s. 93. 
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gmina Turośl (ze 107 na 52 miejsce), gminy Zawady i Zbójna – awans aż o 52 

pozycje.  

W celu określenia dynamiki rozwoju lokalnego obliczono średnią z co-

rocznych zmian wcześniej zidentyfikowanych dziewięciu zmiennych diagno-

stycznych. W tym celu dla każdej pary kolejnych lat z okresu 2006–2010, tj. 

2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010, obliczono zmianę, wyliczono 

średnią i dokonano normalizacji otrzymanych w ten sposób zmiennych. Następ-

nie zsumowano znormalizowane średnie coroczne zmiany przyjętych w bada-

niach zmiennych diagnostycznych, otrzymując w ten sposób syntetyczny 

wskaźnik dynamiki rozwoju lokalnego gmin województwa podlaskiego (WDR).  

Analiza rankingu gmin według wskaźnika dynamiki rozwoju pokazuje, że 

cztery gminy, sklasyfikowane na najwyższych pozycjach, osiągnęły wartość 

WDR w przedziale (3,162; 4,252). Jednocześnie aż 45 jednostek terytorialnych 

wykazało się wskaźnikiem dynamiki rozwoju w przedziale (–0,760; 0,995). 

Niewątpliwie dane pokazują zróżnicowanie gmin województwa podlaskiego 

w zakresie tempa rozwoju lokalnego. Najszybciej rozwijającą się w badanym 

okresie gminą miejską była stolica województwa, tj. miasto Białystok, gdzie 

odnotowano najwyższą wartość syntetycznego wskaźnika dynamiki rozwoju 

(2,502). Natomiast największe zróżnicowania w tempie rozwoju lokalnego 

(WDR=[–0,760; 4,252]) zidentyfikowano w grupie gmin wiejskich.  

3. Poziom a dynamika rozwoju lokalnego 

Oprócz przeprowadzonej analizy poziomu i dynamiki rozwoju gmin zba-

dano również relację pomiędzy poziomem rozwoju gmin w 2006 roku (WPR) 

a dynamiką ich rozwoju w okresie 2006–2010 (WDR). W tym celu autor zasto-

sował miarę korelacji rangowej, a mianowicie współczynnik korelacji rang Spe-

armana
15

. Miary korelacji rangowej mają zastosowanie w procesach porówny-

wania określonych uporządkowań. Jedną z metod, będącą miernikiem zależno-

                                                           
15  Do badania korelacji w przypadku występowania skal porządkowych najczęściej używa się 

współczynnika korelacji rang Spearmana (tzw. współczynnika korelacji kolejnościowej) lub 

współczynnika korelacji rang Kendalla. Autor artykułu przeprowadził odpowiednie obliczenia 

wykorzystując zarówno współczynnik korelacji rang Spearmana, jak również współczynnik kore-

lacji rang Kendalla. Mając na uwadze, iż w wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano bardzo 

zbliżone do siebie wyniki, w artykule prezentowane są jedynie obliczenia współczynnika korela-

cji rang Spearmana. O korelacji rang Spearmana zob. więcej: A. Zeliaś, Metody statystyczne, 

PWE, Warszawa 2000, s. 91–95. 
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ści pomiędzy danymi rankingami, jest współczynnik korelacji rang Spearmana, 

który stosowany jest w sytuacji, kiedy istotą porównywania określonych upo-

rządkowań jest nie tylko kolejność, ale również dystans pomiędzy porównywa-

nymi wielkościami
16

. Współzmienności wskaźników poziomu rozwoju w 2006 

roku i dynamiki rozwoju w latach 2006–2010 przedstawiono w tabeli 2.  

Tabela 2 

Poziom a tempo rozwoju lokalnego gmin województwa podlaskiego 

Współczynnik korelacji rang Spearmana pomiędzy rankingiem gmin wg wskaźnika poziomu 

rozwoju w 2006 roku (WPR) a rankingiem wg wskaźnika dynamiki rozwoju  

w latach 2006–2010 (WDR) 

Rodzaj gminy GM GW GMW ogółem 

Wartość współczynnika kore-

lacji 

–0,148 0,012 0,558 0,159 

Pogrubione współczynniki korelacji są istotne z p < 0,05 

Objaśnienia:  

GM – gmina miejska; GMW – gmina miejsko–wiejska; GW – gmina wiejska 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Przeprowadzone obliczenia wykazały, iż w grupie gmin miejsko-wiejskich 

występuje dość silna korelacja dodatnia, co oznacza, że gminy o wyższym po-

ziomie rozwoju lokalnego w 2006 roku odnotowały odpowiednio wyższą dy-

namikę rozwoju w latach 2006–2010. W pozostałych grupach gmin nie odno-

towano istotnych statystycznie związków. 

Resumując, podjęte badania dotyczące określenia stanu rozwoju gmin 

w 2006 roku, analizy tempa ich rozwoju w latach 2006–2010, a w końcu zbada-

nia relacji pomiędzy poziomem i dynamiką rozwoju, pozwalają na stwierdzenie, 

iż gminy województwa podlaskiego wykazują się zróżnicowanym pozio-

mem i dynamiką rozwoju społeczno-gospodarczego, przy czym istnieje re-

lacja pomiędzy poziomem a tempem rozwoju gmin.  

4. Analiza zależności pomiędzy absorpcją i wykorzystaniem 

(wydatkowaniem) EFS a poziomem i dynamiką rozwoju lokalnego  

                                                           
16  S. Mynarski, Analiza danych rynkowych i marketingowych…, s. 166. 
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W tej części artykułu autor dokonuje próby zbadania współzależności po-

między: 

– rankingiem gmin wg wskaźnika absorpcji EFS (WAEFS) a rankin-

giem gmin wg wskaźnika poziomu rozwoju lokalnego w 2006 roku 

(WPR), 

– rankingiem gmin wg wskaźnika wykorzystania EFS (WWEFS) 

a rankingiem gmin wg wskaźnika poziomu rozwoju lokalnego 

w 2006 roku (WPR), 

– rankingiem gmin wg wskaźnika wykorzystania EFS (WWEFS) 

a rankingiem gmin wg wskaźnika dynamiki rozwoju lokalnego 

w latach 2006–2010 (WDR). 

W celu dokonania analizy odpowiednich współzależności, również 

i w tym przypadku zastosowano współczynniki korelacji rang Spearmana. 

W tabeli 3 przedstawiono zależności pomiędzy poszczególnymi uporządkowa-

niami. 

Tabela 3 

Poziom i tempo rozwoju a wielkość absorpcji i wykorzystania środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego przez gminy województwa podlaskiego 

 

Współczynnik korelacji rang Spearma-

na pomiędzy rankingiem gmin wg 

wskaźnika absorbcji EFS (WAEFS) a: 

 

Współczynnik korelacji rang Spe-

armana pomiędzy rankingiem gmin 

wg wskaźnika wykorzystania EFS 

(WWEFS) a 

Rodzaj 

gminy 

rankingiem wg wskaźnika poziomu 

rozwoju w 2006 r. 

(WPR) 

Rodzaj 

gminy 

rankingiem wg 

wskaźnika dy-

namiki rozwoju 

w latach  

2006–2010 

(WDR) 

rankingiem wg 

poziomu rozwoju  

w 2006 r. 

(WPR) 

GM –0,154 GM 0,022 –0,198 

GW 0,062 GW –0,015 0,239 

GMW 0,232 GMW 0,629 0,538 

ogółem 0,082 ogółem 0,127 0,306 

Pogrubione współczynniki korelacji są istotne z p < 0,05 

Objaśnienia:  

GM – gmina miejska; GMW – gmina miejsko-wiejska; GW – gmina wiejska 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS i Minister-

stwa Rozwoju Regionalnego. 
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Analiza danych zawartych w tabeli 3 pokazuje, iż istnieje stosunkowo sil-

na dodatnia korelacja w grupie gmin miejsko-wiejskich pomiędzy rankingiem 

gmin według wskaźnika wykorzystania EFS w ramach PO KL do końca grud-

nia 2010 roku (WWEFS) a rankingiem gmin według wskaźnika poziomu rozwoju 

(WPR) w 2006 roku [0,538]. Odnotowano również w tym obszarze dodatnią ko-

relację w grupie gmin wiejskich [0,239] oraz dla wszystkich gmin wojewódz-

twa podlaskiego ogółem [0,306]. Powyższe oznacza, że gminy o wyższym po-

ziomie rozwoju na początku okresu badawczego, tj. w 2006 roku, cechowało 

wyższy poziom wykorzystania (wydatkowania) środków EFS w ramach PO KL 

do końca 2010 roku – zależność ta w szczególności dotyczy gmin miejsko-

wiejskich.  

Odnosząc się do relacji pomiędzy rankingiem gmin według wskaźnika 

wykorzystania EFS (WWEFS) a rankingiem gmin według wskaźnika dynamiki 

rozwoju w latach 2006–2010 (WDR), należy podkreślić występowanie dość sil-

nej korelacji dodatniej w grupie gmin miejsko-wiejskich (0,629), co oznacza, że 

jednostki o wyższym poziomie wykorzystania środków EFS w ramach PO KL 

charakteryzowała wyższa dynamika rozwoju w latach 2006–2010. W zakresie 

relacji pomiędzy rankingiem gmin według wskaźnika wykorzystania EFS 

(WWEFS) a rankingiem gmin według wskaźnika dynamiki rozwoju w latach 

2006–2010 (WDR) w pozostałych kategoriach gmin, a także współzależności 

pomiędzy rankingiem gmin według wskaźnika absorpcji EFS (WAEFS) a ran-

kingiem gmin według wskaźnika poziomu rozwoju lokalnego w 2006 roku 

(WPR), nie stwierdzono statystycznie istotnych zależności. 

A zatem badania ostatecznie pokazały, że co do zasady istnieje zależność 

pomiędzy poziomem rozwoju lokalnego w 2006 roku a wykorzystaniem środ-

ków EFS w ramach PO KL przez gminy województwa podlaskiego, przy czym 

nie stwierdzono korelacji istotnych statystycznie w grupie gmin miejskich. Jed-

nocześnie stwierdzono występowanie zależności pomiędzy dynamiką rozwoju 

lokalnego w latach 2006–2010 a wykorzystaniem środków EFS w ramach PO 

KL, przy czym związki istotne statystycznie dotyczą wyłącznie gmin miejsko- 

-wiejskich (korelacja dodatnia). 

Podsumowanie 

W celu oceny sprawności gmin województwa podlaskiego w procesie po-

zyskiwania środków EFS zastosowano metodę porządkowania liniowego, spo-
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rządzając ranking gmin województwa podlaskiego według syntetycznego 

wskaźnika absorpcji EFS, który wykazał zróżnicowanie gmin województwa 

podlaskiego w obszarze pozyskiwania i wydatkowania środków Funduszu. 

Przeprowadzone badania pokazały, że najskuteczniejszą gminą w wojewódz-

twie podlaskim w zakresie absorpcji środków EFS jest gmina wiejska Nowe 

Piekuty. W dalszej kolejności dokonano próby określenia poziomu i dynamiki 

rozwoju lokalnego, oraz, w wyniku zastosowania miary korelacji rangowej, 

zbadano relację pomiędzy stanem rozwoju a tempem rozwoju gmin. Wprawdzie 

sporządzone na podstawie syntetycznych wskaźników rozwoju rankingi gmin 

województwa podlaskiego pokazały zróżnicowanie jednostek zarówno pod 

względem poziomu, jak również tempa rozwoju, i jedocześnie analiza relacji 

pomiędzy rankingiem gmin według wskaźnika poziomu rozwoju a rankingiem 

gmin według wskaźnika dynamiki rozwoju potwierdziła istnienie dodatniej ko-

relacji w grupie gmin miejsko-wiejskich, jednakże nie stwierdzono w tym za-

kresie istotnych statystycznie współzależności w pozostałych grupach gmin. 

Badania empiryczne ostatecznie potwierdziły, że co do zasady istnieje zależ-

ność pomiędzy poziomem rozwoju lokalnego w 2006 roku a wykorzystaniem 

środków EFS w ramach PO KL (w okresie od początku wdrażania programu do 

31 grudnia 2010 roku) przez gminy województwa podlaskiego, przy czym nie 

stwierdzono korelacji istotnych statystycznie w grupie gmin miejskich. Jedno-

cześnie stwierdzono występowanie zależności pomiędzy dynamiką rozwoju lo-

kalnego w latach 2006–2010 a wykorzystaniem środków EFS w ramach PO 

KL, przy czym związki istotne statystycznie dotyczą głównie gmin miejsko-

wiejskich (korelacja dodatnia). 
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USING OF EUROPEAN SOCIAL FUND MEANS BY COMMUNES  

OF THE PODLASKIE VOIVODSHIP AND LEVEL AND DYNAMICS OF THE 

LOCAL DEVELOPMENT 

Summary 

The status of the use of the ESF means in Poland, including the Podlaskie 

Voivodship, allows to start the research which aim at providing answers to vital ques-

tions bothering nearly all institutions and persons directly or indirectly engaged in dis-

tribution on spending of EU funds. What is the scope of European Social Fund means 

intervention used by communes? What is the impact of those means onto local devel-

opment? The author of the paper attempts to answer some of those questions. It seems 

that the answers should become the basis and the starting point for a wider analysis, 

which would enable to apply suitable solutions controlling the process of implementing 

EU aid in the coming programming period, which is after 2013.  
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UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE  

W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UE 2014–2020 

Streszczenie 

Aktywność inwestycyjna stanowi strategiczny element funkcjonowania 

samorządu terytorialnego. Polskie jednostki samorządu terytorialnego są klu-

czowym inwestorem w sektorze publicznym, finansując blisko ¾ inwestycji te-

go sektora. Środki pomocowe Unii Europejskiej stanowią istotny impuls wzro-

stu aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Wszystko 

wskazuje na to, że tendencja ta zostanie utrzymana, a nawet wzmocniona 

w nowej perspektywie finansowej UE, tj. w latach 2014–2020. Celem opraco-

wania jest identyfikacja najważniejszych czynników warunkujących możliwości 

inwestycyjne samorządu terytorialnego w tym okresie. Jako kluczowe determi-

nanty w tym zakresie określono: 1) aktualny kryzys gospodarczy; 2) wyniki 

operacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 3) wykorzystanie przez samo-

rząd terytorialny instrumentów pozadotacyjnych, czyli zwrotnych instrumentów 

inżynierii finansowej; 4) możliwości zapewnienia przez samorząd terytorialny 

tzw. wkładu własnego, wymaganego przy absorpcji środków unijnych; 5) umie-

jętność wchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego w partnerstwa 

niezbędne do realizacji dwóch nowych instrumentów polityki strukturalnej UE, 

tj. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Rozwoju Lokalnego Kie-

rowanego przez Społeczność (RLKS); 6) wykorzystanie przez jednostki samo-
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rządu terytorialnego w zakresie finansowania unijnych projektów infrastruktu-

ralnych formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).  

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, Fundusze Europejskie, perspek-

tywa finansowa 2014–2020 

Wprowadzenie 

Inwestycje to niewątpliwie strategiczny element funkcjonowania samorzą-

du terytorialnego. Wynika to z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, ich 

charakterystyczną cechą jest to, że większość z nich ma charakter inwestycji in-

frastrukturalnych, a więc obiektów bardzo kosztochłonnych i nie zawsze do-

chodowych. Po drugie, inwestycje komunalne systematycznie i w sposób ciągły 

obciążają budżety lokalne, a wzrost infrastrukturalnych wydatków inwestycyj-

nych zawsze skutkuje w przyszłości wzrostem wydatków bieżących na eksplo-

atację wybudowanych obiektów – jak już wcześniej wspomniano – często nie 

znajdujących pokrycia w przychodach. Po trzecie, infrastrukturalne inwestycje 

komunalne mają charakter strategiczny z punktu widzenia polityki i oceny 

władz samorządowych przez wyborców. Mieszkańcy wspólnot samorządowych 

oceniają decydentów samorządowych i stopień realizacji ich programów wy-

borczych przede wszystkim przez pryzmat stanu i jakości infrastruktury komu-

nalnej. Po czwarte, inwestycje te warunkują rozwój działalności gospodarczej, 

stanowiąc istotny czynnik konkurencyjności lokalnej oraz determinantę aktywi-

zacji rozwoju lokalnego. Rozwój infrastruktury nie tylko poprawia warunki ży-

cia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do usług o charakterze pu-

blicznym, ale także sprzyja rozwojowi działalności gospodarczej, a to stwarza 

szansę rozwoju własnej bazy dochodowej samorządu terytorialnego na kolejne 

lata.  

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) finansują w Polsce ok. ¾ inwe-

stycji realizowanych w sektorze publicznym, wykorzystując w tym zakresie 

zróżnicowane źródła finansowania, takie jak np.: dochody własne JST (np. 

otrzymywane z podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego itp.), środki 

zwrotne (kredyty, pożyczki, przychody z emisji obligacji komunalnych), środki 

pochodzące z sektora prywatnego, otrzymywane w ramach tzw. projektów mie-

szanych (realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego) oraz 

fundusze pomocowe Unii Europejskiej.  
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Środki pomocowe UE stanowią aktualnie istotny, można nawet powie-

dzieć kluczowy impuls wzrostu aktywności inwestycyjnej JST w Polsce. 

Wszystko wskazuje na to, że tendencja ta zostanie utrzymana, a nawet wzmoc-

niona w nowej perspektywie finansowej, tj. w latach 2014–2020. Jednocześnie 

pojawia się jednak wiele nowych okoliczności warunkujących możliwości in-

westycyjne samorządu terytorialnego w tym okresie. Celem niniejszego opra-

cowania jest ich identyfikacja oraz charakterystyka pod kątem oddziaływania na 

zdolności inwestycyjne JST.  

1. Aktywność inwestycyjna samorządu terytorialnego w Polsce na tle 

innych państw członkowskich UE 

Rzetelna analiza aktywności inwestycyjnej polskiego samorządu teryto-

rialnego wymaga szerszego spojrzenia na ten problem, również w kontekście 

porównań dotyczących pozostałych państw członkowskich UE. Użyteczny 

w tym zakresie może okazać się wskaźnik określający procentową relację war-

tości inwestycji podsektora samorządowego do produktu krajowego brutto (ang. 

Local Government Gross Capital Formation /Gross Domestic Product)
1
. Po-

równania dotyczące wielkości wspomnianego wskaźnika w Polsce na tle pozo-

stałych państw członkowskich UE przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Wartość inwestycji podsektora samorządowego w relacji do produktu krajowego brutto 

w państwach członkowskich UE–28 w latach 2009–2013 (w %) 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 

Belgia 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 

Austria 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 

Bułgaria 2,0 1,6 1,2 1,4 2,3 

Chorwacja 1,9 1,2 0,9 0,9 1,0 

Cypr 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4 

                                                           
1  Wskaźnik Gross Capital Formation (GCF) stanowi kategorię rachunkowości narodowej, 

wyłonioną w ramach Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 95 

(od września 2014 roku – ESA 2010), obrazującą udział inwestycji realizowanych przez wszyst-

kie podsektory sektora finansów publicznych, w tym również podsektor samorządowy (stąd czę-

sto używana inna nazwa tego wskaźnika – Investments). 
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Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 

Czechy 2,5 2,2 2,1 1,8 1,6 

Dania 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 

Estonia 1,8 1,1 1,2 1,9 1,9 

Finlandia 1,8 1,8 1,8 1,9 2,1 

Francja 2,4 2,2 2,2 2,3 2,3 

Grecja 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 

Hiszpania 1,6 1,5 1,0 0,5 0,5 

Holandia 2,5 2,4 2,2 2,2 2,2 

Irlandia 2,4 2,0 1,3 1,0 0,8 

Litwa 1,6 2,3 2,1 1,8 1,3 

Luksemburg 1,8 1,5 1,5 1,3 1,4 

Łotwa 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 

Malta 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

Niemcy  0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 

Polska 3,2 3,3 3,0 2,4 2,3 

Portugalia 1,7 1,7 1,3 0,9 1,1 

Rumunia 2,2 2,2 2,8 2,6 2,1 

Słowacja 1,4 1,7 1,4 1,1 0,9 

Słowenia 2,5 2,7 2,0 1,9 1,9 

Szwecja 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 

Węgry 1,4 2,2 1,8 1,3 1,5 

Wielka Brytania 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 

Włochy 1,8 1,6 1,4 1,4 1,3 

UE–28 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 

Źródło: Statistics Database, Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu (1.06.2014).  

Z zaprezentowanych danych wynika, że odnotowane w okresie ostatnich 

pięciu lat (2009–2013) wartości analizowanego wskaźnika w Polsce należą do 

zdecydowanie najwyższych ze wszystkich państw członkowskich UE. Polska 

utrzymywała zdecydowaną pozycję lidera w tym zakresie w latach 2009–2011 

(wskaźnik na poziomie przekraczającym 3%, a więc najwyższym ze wszystkich 

państw członkowskich UE). Od 2012 roku obserwowane jest wyraźne pogor-

szenie się analizowanej relacji, co dowodzi procesu swoistego „wyhamowania” 

aktywności inwestycyjnej samorządu terytorialnego w naszym kraju w ostatnich 

latach (w 2012 roku wyższy poziom wskaźnika niż w Polsce odnotowało tylko 

jedno państwo członkowskie, tj. Rumunia, natomiast w 2013 roku Polska wciąż 

znajdowała się w grupie trzech państw o najwyższym poziomie analizowanego 

wskaźnika, obok Bułgarii i Francji).  
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2. Analiza zmian w zakresie wielkości wydatków kapitałowych JST 

w latach 2008–2013 

Wydatki inwestycyjne stanowią kluczową kategorię wydatków kapitało-

wych JST
2
. Warto więc prześledzić zmiany w ostatnich latach w Polsce doty-

czące wielkości tych wydatków, przy czym analiza taka wydaje się być szcze-

gólnie uzasadniona w rozbiciu na poszczególne rodzaje JST, tj. gminy, powiaty, 

miasta na prawach powiatu i województwa (por. tab. 2).  

Tabela 2 

Wydatki kapitałowe (w tym inwestycyjne) JST w Polsce w latach 2008–2013  

(w mln zł) 

Wyszczególnie-

nie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

JST ogółem 

Wydatki mająt-

kowe 

31 922,4 43 126,1 44 249,2 42 434,2 35 616,5 35 006,7 

w tym: 

wydatki na inwe-

stycje 

30 819,8 41 600,7 43 281,7 41 188,2 34 401,1 33 479,4 

Gminy 

Wydatki mająt-

kowe gmin 

12 892,0 16 177,8 19 988,0 18 252,9 14 185,4 13 172,2 

w tym:  

wydatki na inwe-

stycje 

12 552,9 15 776,8 19 690,2 17 922,3 13 857,5 12 859,9 

Powiaty 

Wydatki mająt-

kowe powiatów 

2 621,6 4 075,7 5 200,8 4 502,0 2 801,2 2 854,1 

w tym:  

wydatki na inwe-

stycje 

2 606,0 4 054,4 5 181,2 4 468,9 2 775,2 2 827,6 

  

                                                           
2  Określenie wydatki majątkowe jest określeniem nieco szerszym od określenia wydatki in-

westycyjne. Zgodnie z zapisem art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885), wydatki majątkowe to nie tylko wydatki poniesione na in-

westycje i zakupy inwestycyjne (wydatki inwestycyjne), ale również wydatki związane z nabywa-

niem praw własnościowych w innych podmiotach, w tym na zakup akcji oraz objęcie udziałów, 

a także na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W praktyce wydatki inwestycyjne 

stanowiły w 2012 roku średnio we wszystkich JST ok. 97% ogółu wydatków majątkowych (we-

dług danych Krajowej Rady RIO), stąd część autorów używa pojęcia wydatków inwestycyjnych 

zamiennie z pojęciem wydatków majątkowych.  
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Wyszczególnie-

nie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Miasta na prawach powiatu 

Wydatki mająt-

kowe 

11 634,4 12 913,6 13 117,8 13 067,1 12 677,4 12 418,1 

w tym:  

wydatki na inwe-

stycje 

11 135,2 12 081,4 12 698,1 12 365,0 12 103,3 11 455,4 

Województwa 

Wydatki mająt-

kowe woje-

wództw 

4 774,5 9 959,0 5 942,6 6 612,3 5 952,4 6 562,3 

w tym:  

wydatki na inwe-

stycje 

4 525,8 9 688,1 5 712,2 6 432,0 5 665,0 6 354,5 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów dotyczą-

cych wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2008–

2013, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publicz-

ne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe 

(5.06.2014). 

Z zaprezentowanych danych wynika, że swoisty rekord dotyczący wielko-

ści wydatków majątkowych odnotowano w Polsce w 2010 roku, tj. 44 mld zł. 

Dla porównania, dwa lata wcześniej była to kwota niecałych 32 mld. Jednak od 

2012 roku odnotowano już spadek tych wydatków do poziomu 42 mld, w 2012 

roku – do poziomu 35,6 mld zł, w 2013 roku – 35 mld zł. W zasadzie tylko 

miastom na prawach powiatu (będących jednocześnie największymi beneficjen-

tami pomocy unijnej) w latach 2009–2012 udało się utrzymać wielkość wydat-

ków kapitałowych na podobnym poziomie ok. 12 mld zł (z wyjątkiem 2013 ro-

ku, w którym wydatki te spadły do poziomu 11,5 mld zł). Zdecydowanie naj-

bardziej widoczne trendy spadkowe w tym zakresie odnotowano w gminach 

i powiatach.  

W aspekcie zaprezentowanych danych powstaje uzasadnione pytanie 

o przyczyny obserwowanego mniej więcej od 2011 roku procesu „wyhamowa-

nia” aktywności inwestycyjnej samorządu terytorialnego w Polsce. Otóż wydaje 

się, że do kluczowych uwarunkowań z tym związanych można zaliczyć nastę-

pujące:  

– spowolnienie gospodarcze, skutkujące niższymi od zakładanych 

dochodami własnymi JST, 
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– wejście JST w końcową fazę unijnej perspektywy finansowej 

2007–2013 i związane z tym czasowe „wyczerpanie się” środków 

pomocowych UE przeznaczonych na finansowanie inwestycji lo-

kalnych i regionalnych 
3
, 

– konieczność dostosowania wyników finansowych JST do wymo-

gów nowych limitów kosztów obsługi zadłużenia, czyli tzw. indy-

widualnych wskaźników zadłużenia – IWZ (wątek ten znajdzie 

szersze rozwinięcie w dalszej części opracowania), 

– systematyczne nakładanie przez państwo na JST dodatkowych za-

dań bez wymaganych Konstytucją (art. 167 ust.1) odpowiednich 

rekompensat finansowych, a w konsekwencji wzrost wydatków 

bieżących JST powodujący utrwalanie efektu dodatkowego „gorse-

tu finansowego” – samorządowi terytorialnemu pozostaje mniej 

pieniędzy na inwestycje.  

3. Polski samorząd terytorialny jako beneficjent środków pomocowych 

UE w latach 2007–2013 

W ramach poprzedniej perspektywy finansowej dotyczącej lat 2007–2013 

podsektor samorządowy znajdował się na pierwszej pozycji krajowych benefi-

cjentów mając ponad 30-procentowy udział w całkowitym dofinansowaniu 

z UE, wyprzedzając pod tym względem przedsiębiorstwa, organy administracji 

państwowej oraz ośrodki naukowe i badawczo-rozwojowe. Jako kluczowe źró-

dła finansowania inwestycji samorządowych w tym okresie można podać nastę-

pujące: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Spo-

łeczny oraz niebędący funduszem strukturalnym Fundusz Spójności (Kohezji). 

Polskie JST mogły również aplikować o środki w ramach tzw. mechanizmów 

finansowych, tj. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-

darczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – potocznie zwanych jako 

fundusze norweskie, których celem jest finansowanie wybranych obszarów te-

matycznych, istotnych z punktu widzenia krajów członkowskich UE. W per-

                                                           
3  Biorąc pod uwagę fakt występującego zwykle swoistego „poślizgu” czasowego związanego 

z dostępnością środków pomocowych UE w okresach przejściowych pomiędzy poszczególnymi 

perspektywami finansowymi należy przypuszczać, że kolejny „szczyt inwestycyjny” w polskim 

podsektorze samorządowym ma szansę nastąpić dopiero w połowie przyszłej unijnej perspektywy 

finansowej, tj. mniej więcej w latach 2016–2017.  
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spektywie finansowej 2007–2013 wprowadzono dodatkowo możliwość wyko-

rzystania przez JST tzw. instrumentów inżynierii finansowej, takich jak: 

JEREMI, JASPERS oraz JESSICA. 

W latach 2007–2013 JST uzyskały ponad 76 mld zł dofinansowania ze 

środków pomocowych Unii Europejskiej. Najwięcej środków samorząd otrzy-

mał w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (ponad 60% warto-

ści wszystkich dofinansowanych projektów), natomiast w dalszej kolejności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ponad 30% 

ogólnej wartości projektów). Pozostała część ogólnej wartości współfinansowa-

nych projektów (ok. 10%) związana była z takimi programami, jak: Program 

Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski 

Wschodniej, Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna, Pro-

gram Operacyjny Pomoc Techniczna. 

Warto prześledzić podstawowe kierunki zaangażowania środków pomo-

cowych UE w poszczególne kategorie rodzajowe projektów samorządowych 

chociażby w tym kontekście, że są to jednocześnie podstawowe kierunki zaan-

gażowania inwestycyjnego JST. Zobrazowano je na rysunku 1.  

 

Rys. 1.  Kierunki wsparcia JST ze środków pomocowych UE w latach 2007–2013 

(w mld zł) 

Źródło:  S. Żółciński, Rola funduszy unijnych w finansowaniu jednostek samorządu tery-

torialnego w latach 2014–2020, CRiDO Taxad, w: Pierwsza Ogólnopolska 

Konferencja Portalu Samorządowego, 28 listopada 2013 roku, s. 5. 
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Z zaprezentowanych na wykresie danych wyraźnie wynika, że w analizo-

wanym okresie dominowały samorządowe projekty związane z problematyką 

transportu oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

4. Polski samorząd terytorialny jako beneficjent środków pomocowych 

UE w latach 2014–2020 

Rok 2014 to początek nowej perspektywy finansowej w zakresie polityki 

strukturalnej UE, obejmującej lata 2014–2020. Zgodnie z zapisami Wieloletnich 

Ram Finansowych na lata 2014–2020, które zostały przyjęte przez Parlament 

Europejski dnia 19 listopada 2013 roku całkowita alokacja dla Polski wyniesie 

ok. 82,3 mld euro, co oznacza, że nasz kraj utrzyma pozycję lidera w zakresie 

absorpcji środków pomocowych UE. Zgodnie z Umową Partnerstwa, planowa-

na alokacja środków z uwzględnieniem poszczególnych programów operacyj-

nych przedstawia się następująco
4
:  

– PO Infrastruktura i Środowisko – 27,4 mld euro,  

– PO Inteligentny Rozwój – 8,6 mld euro,  

– PO Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4,7 mld euro,  

– PO Polska Wschodnia – 2,0 mld euro,  

– PO Polska Cyfrowa – 2,2 mld euro,  

– Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – 31,3 mld euro,  

– Pomoc techniczna – 0,7 mld euro.  

Kluczowe z punktu widzenia samorządowego beneficjenta są regionalne 

programy operacyjne. Związaną z nimi alokację środków, w rozbiciu na po-

szczególne województwa, przedstawiono w tabeli 3.  

Tabela 3 

Alokacja na regionalne programy operacyjne w latach 2014–2020  

(w euro; ceny bieżące) 

Województwo 
Całkowita alokacja 

na RPO 

Dolnośląskie 2 252 546 589 

                                                           
4  Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa, Ministerstwo 

Rozwoju i Infrastruktury, Warszawa, 21 maja 2014, s. 165.  
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Województwo 
Całkowita alokacja 

na RPO 

Kujawsko-pomorskie 1 903 540 287 

Lubelskie 2 230 958 174 

Lubuskie 906 929 693 

Łódzkie 2 256 049 115 

Małopolskie 2 878 215 972 

Mazowieckie 2 089 840 138 

Opolskie 994 967 792 

Podkarpackie 2 114 243 760 

Podlaskie 1 213 595 877 

Pomorskie 1 864 811 698 

Śląskie 3 476 937 134 

Świętokrzyskie 1 364 543 593 

Warmińsko-mazurskie 1 728 272 095 

Wielkopolskie 2 450 206 417 

Zachodniopomorskie 1 601 239 216  

Razem  31 276 897 550 

Źródło: Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa, 

Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, Warszawa, 21 maja 2014, s. 168.  

Wszystko wskazuje na to, że w nowej perspektywie finansowej nie tylko 

nie zmaleje, ale wzrośnie rola samorządu terytorialnego jako beneficjenta fun-

duszy europejskich, a polskie JST będą zarządzały większą pulą środków euro-

pejskich. Wynika to między innymi z decentralizacji zarządzania środkami 

strukturalnymi, w tym ze zwiększenia udziału Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego (EFRR) w regionalnych programach operacyjnych do 55,6% 

w latach 2014–2020 (we wcześniejszej perspektywie finansowej ten wskaźnik 

wynosił 49,7%) oraz zwiększenia udziału regionalnego komponentu Europej-

skiego Funduszu Społecznego (EFS) do ok. 68% całości alokacji na ten fun-

dusz
5
. W efekcie, o ile w latach 2007–2013 województwa zarządzały około 

25% całej alokacji, to w nowej perspektywie ich udział w alokacji wzrośnie do 

około 40%. Dodatkowo, w latach 2014–2020 do dyspozycji samorządu teryto-

rialnego oddaje się nowe, specjalne instrumenty, takie jak na przykład Zinte-

growane Inwestycje Terytorialne (ZIT) czy Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność (RLKS), o których będzie mowa w dalszej części opracowania.  

  

                                                           
5  Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa…, s. 102.  
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5. Kluczowe uwarunkowania determinujące aktywność inwestycyjną JST 

w nowej perspektywie finansowej UE 

Na aktywność inwestycyjną JST związaną z realizacją projektów inwesty-

cyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych UE w latach 2014–

2020 kluczowy wpływ będzie miało kilka istotnych uwarunkowań.  

Po pierwsze, nie bez znaczenia w tym zakresie pozostaje trwający w Pol-

sce od kilku lat kryzys gospodarczy. W jego efekcie systematycznie wzrastają 

koszty bieżące funkcjonowania JST, a w następstwie zostaje ograniczony po-

tencjał rozwojowy (inwestycyjny) JST. Niższy potencjał rozwojowy to również 

efekt związanych z kryzysem ograniczeń dotyczących transakcji na rynku nie-

ruchomości i związanych z tym trudności w pozyskiwaniu przez JST dochodów 

ze sprzedaży mienia komunalnego oraz niższych wpływów podatkowych.  

Po drugie, istotne dla poziomu przyszłej aktywności inwestycyjnej JST 

będą osiągane przez te jednostki wyniki operacyjne. Kluczowe znaczenie 

z punktu widzenia wyników operacyjnych ma kwestia nadwyżki operacyjnej 

wypracowanej przez JST jako kategorii wskazującej, czy dana jednostka jest 

w stanie pokryć swoje wydatki bieżące dochodami bieżącymi oraz dodatkowo 

posiada nadwyżkę wolnych środków. Zasada jest prosta: im wyższa nadwyżka 

operacyjna, tym większa zdolność JST do spłaty swoich zobowiązań finanso-

wych oraz do realizacji nowych programów inwestycyjnych. Zasada ta znalazła 

swój wymiar formalno-prawny w nowych limitach długu lokalnego, które za-

częły obowiązywać JST od 2014 roku, czyli w tzw. indywidualnych wskaźni-

kach zadłużenia. Wprawdzie według najnowszych informacji Ministerstwa Fi-

nansów
6
, polskie JST coraz lepiej wypełniają kryteria związane z nowym limi-

tem zadłużenia, to jednak należy wziąć pod uwagę, że są to szacunki wynikają-

ce z wieloletnich prognoz finansowych, a realistyczność tych dokumentów po-

zostawia jednak wiele do życzenia.  

Po trzecie, kluczowe z puntu widzenia poziomu przyszłej aktywności in-

westycyjnej JST będą możliwości zapewnienia przez JST tzw. wkładu własne-

                                                           
6  O ile w bieżącym roku rygorów art. 243 ustawy o finansach publicznych nie spełnia 55 

JST, o tyle według szacunków MF w 2015 roku liczba takich jednostek spadnie do 38 jednostek, 

w 2016 r. – do 28, w 2017 roku – do 19 (dane według stanu na maj 2014 roku). Por. 55 JST ma 

problem z limitem zadłużenia, ale sytuacja poprawi się, Portal samorządowy pl., 

http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/nowy-limit-zadluzenia-samorzadom-nie-stras- 

zny,60002.html (4.06.2014).  
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go, wymaganego przy absorpcji środków unijnych. Przy podejmowaniu decyzji 

dotyczących finansowania projektów inwestycyjnych środkami pochodzącymi 

z Unii Europejskiej, decydenci samorządowi muszą brać pod uwagę możliwość 

zapewnienia tzw. wkładu własnego, którego wymóg wynika z jednej z zasad 

unijnej polityki strukturalnej, tj. zasady współfinansowania. Według szacunków 

J. Sieraka i M. Bitnera prognozowany łączny wkład własny JST niezbędny do 

zapewnienia współfinansowania projektów UE wynosi ok. 60,6 mld zł (szacun-

ki przy łącznych środkach UE przewidzianych dla JST w okresie 2014–2020 

w wysokości 107,2 mld zł)
7
. 

Po czwarte, na aktywność inwestycyjną JST w istotny sposób będą oddzia-

ływały kwestie związane z umiejętnym wykorzystaniem przez samorząd in-

strumentów pozadotacyjnych, czyli instrumentów inżynierii finansowej. Nowo-

ścią w polityce strukturalnej UE adresowanej do JST jest szersze wykorzystanie 

instrumentów inżynierii finansowej, czyli zwrotnych instrumentów finanso-

wych, traktowanych jako alternatywa dla dominującego w perspektywie finan-

sowej 2007–2013 dotacyjnego finansowania beneficjentów w formie grantów. 

Taki trend należy potraktować jako właściwy kierunek chociażby w kontekście 

konieczności podnoszenia efektywności absorpcji środków UE w podsektorze 

samorządowym. Instrumenty inżynierii finansowej charakteryzują się atrybutem 

odnawialności dla kolejnych beneficjentów. Otrzymane przez JST środki muszą 

zostać zwrócone i w ten sposób mogą być redystrybuowane do kolejnych bene-

ficjentów samorządowych. Wielokrotne, czyli tzw. rewolwingowe wykorzysta-

nie instrumentów zapewnia ich wyższą efektywność. W przypadku podsektora 

samorządowego obszarami szczególnie predysponowanymi do wykorzystania 

tych instrumentów są: rewitalizacja miast, zrównoważony transport miejski, 

rozwój lokalny, energetyka, rozwój sieci szerokopasmowej itp.
8
 

                                                           
7  J. Sierak, M. Bitner i in., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego 

wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 

2014–2020. Raport z przeprowadzonych badań, Projekt zrealizowany na zlecenie Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego, Warszawa, styczeń 2013, s. 9.  
8  Szerzej na temat zwrotnych instrumentów finansowych w następujących opracowaniach: 

Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich zna-

czenie w polityce spójności po 2013 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, li-

stopad 2010; A. Kamiński, Uwagi do wykorzystania instrumentów zwrotnych w samorządach, 

w: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, red. A. Aliń-

ska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 68–73; J. Szołono-Koguc, 

M. Twarowska, Przesłanki i zalety stosowania instrumentów pozadotacyjnych w finansowaniu 

inwestycji j.s.t., w: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalne-

go…, s. 193–205.  
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Po piąte, istotną determinantą aktywności inwestycyjnej JST w nowej per-

spektywie finansowej będzie umiejętność wchodzenia przez te jednostki 

w partnerstwa niezbędne do realizacji dwóch nowych instrumentów polityki 

strukturalnej UE, tj. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Poprzez ZIT-y część in-

terwencji każdego z RPO dedykowana będzie miastom wojewódzkim i ich ob-

szarom funkcjonalnym wspieranym środkami EFRR i EFS. Z kolei RLKS to 

specyficzne narzędzie do zastosowania na szczeblu subregionalnym, kierowane 

przez lokalne grupy działania, powalające na zintegrowane wykorzystanie wielu 

funduszy (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR, Europej-

skiego Funduszu Społecznego – EFS, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW, Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego – EFMR oraz Funduszu Spójności – FS) w celu reali-

zowania zintegrowanych i wielosektorowych strategii rozwoju lokalnego. Po-

wstaje pytanie, czy polskie JST są dostatecznie przygotowane do wchodzenia 

w takie partnerstwa? ZIT-y mogą stać się źródłem pewnych konfliktów, ponie-

waż w określony sposób promują model hierarchiczności. Głównymi „aktora-

mi” w takim modelu współpracy stają się duże miasta, a przecież zgodnie 

z główną zasadą tworzenia JST, tj. zasadą subsydiarności, takowa hierarchicz-

ność jest wykluczona i przeczy idei samorządności.  

Po szóste, na aktywność inwestycyjną JST w nowej perspektywie finan-

sowej będzie niewątpliwie miała wpływ umiejętność finansowania przez JST 

unijnych projektów infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno- 

-prywatnego (PPP). I tu również pojawia się pewien problem, ponieważ, jak do-

tychczas, model ten znajduje marginalne zastosowanie w polskim podsektorze 

samorządu terytorialnego. Według danych Ministerstwa Gospodarki w okresie 

od 01.01.2009 roku do 30.09.2013 roku liczba wszystkich ogłoszonych postę-

powań planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi wyniosła 277, przy 

czym liczba postępowań zakończonych zawarciem umowy kształtowała się na 

poziomie zaledwie 21%. Oznacza to, że tylko co piąte postępowanie zakończyło 

się sukcesem. Dotyczyło to 58 przypadków (1 – w 2009 roku, 15 – w 2010 ro-

ku, 18 – w 2011 roku, 15 – w 2012 roku oraz 9 – w okresie od stycznia do 

września 2013 roku) 
9
. Nie wygląda to imponująco, jeśli wielkości te skonfron-

                                                           
9  Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw zaangażowania sektora publiczne-

go i prywatnego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Raport opracowany na 
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tujemy z ogólną liczbą JST w Polsce kształtującą się na poziomie blisko 3 tys. 

jednostek
10

.  

Podsumowanie 

Podsektor samorządowy i związane z nim JST były w ostatnich latach 

szczególnie ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski, inicjując 

szereg inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. Możliwość utrzymania 

tego trendu w nowej perspektywie finansowej UE, tj. w latach 2014–2020 jest 

uzależniona od szeregu uwarunkowań. Poważnym zagrożeniem dla sprawnej 

absorpcji środków pomocowych UE jako instrumentów finansowania inwesty-

cji może okazać się „niewydolność” finansowa samorządu terytorialnego zwią-

zana ze skutkami obserwowanego kryzysu gospodarczego/finansowego, desta-

bilizacją legislacyjną oraz koniecznością przestrzegania nowych limitów zadłu-

żenia (znacznie trudniejszych do wypełnienia niż wcześniejsze limity). Dodat-

kowo, w polityce strukturalnej UE zdecydowanie większy nacisk zostanie poło-

żony na kwestie efektywności ekonomicznej realizowanych projektów inwesty-

cyjnych. Wymagane będzie nie tylko precyzyjne przygotowanie inwestycji, ale 

również spełnienie warunków w zakresie racjonalności kosztów realizacji 

i kosztów późniejszego utrzymania obiektów inwestycyjnych. Nowa perspek-

tywa finansowa wymusza na JST wykorzystywanie nowych narzędzi finanso-

wych w procesach absorbcji funduszy UE, takich jak chociażby ZIT-y czy in-

strumenty finansowania zwrotnego. Jeśli nałożymy na to inne uwarunkowania, 

które nota bene występowały już we wcześniejsze perspektywie (np. marginal-

ne wykorzystywanie przez JST formuły partnerstwa publiczno-prywatnego 

w procesach absorpcji środków pomocowych UE, problemy z zamówieniami 

publicznymi i wykonawcami, długotrwałość i skomplikowanie procedur środo-

wiskowych itp.) to wyłania się nam obraz trudnej perspektywy finansowej 

w kontekście możliwości pozyskania środków na inwestycje samorządowe.  

                                                                                                                                              

zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Fundację Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

oraz Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz, Warszawa 2013, s. 16.  
10  Oczywiście można znaleźć w Polsce pewne pozytywne przykłady w zakresie implementa-

cji formuły PPP w procesie absorpcji środków pomocowych UE. Jako jeden z nielicznych może 

posłużyć projekt budowy spalarni odpadów w Poznaniu, który został uznany za najlepszy pionier-

ski projekt PPP na świecie w 2013 roku uzyskując w Londynie prestiżową nagrodę Partnership 

Awards. 
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DETERMINANTS OF INVESTMENT ACTIVITY BY LOCAL 

GOVERNMENTS IN POLAND UNDER NEW EU FINANCIAL PERSPECTIVE 

2014–2020 

Summary 

Investment is a strategic part of the operation of local governments. In Poland, the 

territorial government units are a key investor of the public sector: they finance nearly 

three quarters of the sector’s investments. Financial aid from the EU gives a powerful 

growth impulse for the investment activity of local government units. Everything indi-

cates that this trend will continue or even accelerate in the new EU financial perspective 

for the period 2014–2020. The purpose of the present study is to identify the main de-

terminant factors behind the investment capacity of Poland’s local governments in this 

period. The following key factors have been selected for analysis: 1) current economic 

crisis; 2) operating results of local government units; 3) utilisation of non-subsidy, i.e. 

repayable, instruments of financial engineering by local government units; 4) capability 

of local governments to secure the so-called own contribution, obligatory for the benefi-

ciaries of EU funding; 5) ability of LGUs to join partnerships necessary for the imple-

mentation of two new instruments of EU structural policy: Integrated Territorial In-

vestment (ITI) and Community-led Local Development (CLLD); 6) use by LGUs of 

Public-Private Partnerships (PPPs) for financing EU infrastructure projects. 

Keywords: self-government unit, European Funds, Financial Framework 2014–

2020 

Translated by Marzanna Poniatowicz 
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Urząd Miejski w Starym Sączu  

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 

2014–2020 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono korzyści społeczne i gospodarcze dla sektora 

samorządu wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nowa per-

spektywa finansowa na lata 2014–2020 z jednej strony stwarza możliwości dal-

szego rozwoju, czego potwierdzeniem jest pokazana w artykule znaczna wyso-

kość funduszy unijnych przyznanych Polsce w ramach programów krajowych 

i regionalnych. Z drugiej jednak strony wprowadzone w minionych latach prze-

pisy prawne mające na celu ograniczenie nadmiernego deficytu państwa, istot-

nie wpływają na sektor samorządowy. Pojawia się obawa, że wdrażane reformy 

finansów publicznych mogą spowodować zmniejszenie możliwości absorpcji 

funduszy unijnych przez samorządy. Celem artykułu było wskazanie potencjal-

nych zagrożeń związanych z brakiem możliwości zapewnienia wkładu własne-

go przez JST, który wynika z zasad współfinansowania projektów ze środków 

UE. Ponadto, mając na względzie perspektywę dalszego rozwoju sektora samo-

rządowego, przedstawiono najważniejsze obszary działań na najbliższe lata, 

które są efektem zatwierdzonych przez Komisję Europejską dokumentów stra-

tegicznych, jak również zgodne z kierunkami polityki gospodarczej i społecznej 

krajów członkowskich. 
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Słowa kluczowe: Unia Europejska, polityka finansowa, samorząd teryto-

rialny, deficyt budżetowy 

Wprowadzenie 

Wejście Polski do Unii Europejskiej (UE) stworzyło nowe możliwości 

rozwoju społeczno-gospodarczego praktycznie we wszystkich obszarach funk-

cjonowania państwa, w tym również dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Już przed przystąpieniem Polski do UE jednostki samorządowe korzystały ze 

środków pomocowych funduszy przedakcesyjnych, co miało na celu wesprzeć 

rozwojowo państwa kandydujące i zarazem zmniejszyć różnice gospodarcze
1
. 

Reaktywowanie samorządu na najniższym gminnym szczeblu i nowy podział 

administracyjny w Polsce, który istnieje od 1999 roku był jednym z czynników 

umożliwiających dążenie Polski do akcesji do Unii Europejskiej. Przystąpienie 

do Wspólnoty wiązało się z przeprowadzeniem w Polsce reform gospodarczych 

i koniecznością dostosowania przepisów prawa w wielu obszarach funkcjono-

wania państwa. Jednakże zmiany nie zakończyły się wraz z przystąpieniem do 

UE, są one w dalszym ciągu kontynuowane, gdyż członkowstwo obliguje do 

przestrzegania zasad wspólnotowych. Jedną z korzyści wynikających bycia 

członkiem Unii Europejskiej jest możliwość m.in. korzystanie z funduszy po-

mocowych.  

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie, w jaki sposób obowiązujące uregu-

lowania prawne i finansowe w zakresie zadłużania się JST mogą być barierą 

w wykorzystywaniu środków unijnych, a tym samym przeszkodą w realizacji 

planowanych projektów. W artykule wskazano także kierunki działań, których 

przyjęcie w sytuacji istniejących ograniczeń finansowych pozwoliłoby na 

zmniejszenie ryzyka niepełnego wykorzystania środków unijnych w nowym 

okresie programowania 2014–2020. 

  

                                                           
1  J. Zawora, Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania zadań jednostek sa-

morządu terytorialnego, Uniwersytet Rzeszowski, s. 1. 
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1. Korzyści dla samorządu terytorialnego z przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej 

Środki unijne mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania wielu jedno-

stek samorządowych jak i rozwoju. Poprzez integrację z Unią Europejską głów-

nymi korzyściami dla Polski wynikającymi z członkowstwa, są napływające do 

regionów fundusze unijne. Umożliwiają one realizowanie przez samorządy wie-

lu inwestycji, dzięki którym następuje dynamiczny rozwój infrastruktury dro-

gowej, sportowej oraz szeroko pojętej infrastruktury społecznej, a także rozwój 

rolnictwa i modernizacja gospodarstw rolnych. Dotacje unijne przeznaczane są 

na projekty zarówno o charakterze miękkim, tj. szkolenia, konferencje, warszta-

ty, jak również twardym, czyli inwestycyjnym, np. budowa i modernizacja sze-

roko pojętej infrastruktury. Projekty są realizowane przy wsparciu finansowym 

UE w ramach funduszy spójności, jak również w formie dopłat dla rolników, 

które odgrywają znaczącą rolę we wszystkich sferach działań
2
. Właściwe pla-

nowanie finansowe i inwestycyjne w jednostkach samorządowych umożliwia 

wykorzystanie środków z Unii Europejskiej, które w istotny sposób wspomaga-

ją własne, ograniczone możliwości finansowania zadań
3
. Jednak korzyści wej-

ścia Polski do UE nie ograniczają się tylko do pomocy finansowej, wiążą się 

również z dostępem do zagranicznych rynków pracy, zbytu i usług oraz z wy-

raźnym wzrostem poziomu życia Polaków. Poprzez integrację z partnerami eu-

ropejskimi, możliwe staje się zarówno tworzenie wspólnych projektów, jak 

i wymiana praktycznych doświadczeń. Współdziałanie przyjmuje na ogół formę 

współpracy regionalnej, transgranicznej, euroregionalnej, a także gminnych 

związków partnerskich. Nie bez znaczenia jest także to, że Polska zyskuje moż-

liwość kreowania unijnej polityki zarówno w kontekście wewnętrznym, jak 

i wobec zewnętrznych partnerów UE, co umacnia jej pozycję w Europie
4
. 

  

                                                           
2  Ł. Wenerski, Unia daje czy zabiera? Dekada członkostwa polski w UE w oczach przedsta-

wicieli polskich samorządów, Warszawa 2013, s. 21. 
3 W. Misterek, Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorzą-

du terytorialnego, Warszawa 2008, s. 120. 
4  Ł. Wenerski, Unia daje czy… s. 10. 
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2. Podział środków budżetowych UE na lata 2014–2020 i jego znaczenie 

dla samorządu terytorialnego 

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 znaczna część bu-

dżetu Unii Europejskiej dystrybuowana jest na poszczególne polityki UE. 

W najbliższych sześciu latach będzie to 94% całości budżetu UE, czyli ok. 

955,7 mld euro. Dla wielu państw należących do Wspólnoty składka członkow-

ska powraca w formie zatwierdzonych programów operacyjnych, umożliwiają-

cych wykorzystanie funduszy unijnych. Pozostałe 6%, czyli ok. 61 mld euro, 

przeznaczona zostanie na funkcjonowanie administracji, m.in. wynagrodzenia 

pracowników, utrzymanie bezpieczeństwa, infrastruktury oraz systemów IT. 

Wydatki te są niezbędne, aby instytucja Unii Europejskiej mogła prawidłowo 

funkcjonować. 

Zatwierdzony budżet UE na lata 2014–2020 oznacza, że Polska będzie 

jednym z największych beneficjentów unijnych funduszy i otrzyma w ciągu 

najbliższych siedmiu lat ok. 106 mld euro. Dotacje unijne będzie można prze-

znaczyć m.in. na: badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia 

drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport 

przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szeroko- 

pasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji), a także włączenie spo-

łeczne i aktywizację zawodową. Ponadto Polska może ubiegać się dodatkowo 

z budżetu Unii o 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży. Obok Fun-

duszu Spójności, zostały także zatwierdzone środki finansowe na Wspólną Poli-

tykę Rolną (WPR). W nowym okresie programowania 2014–2020, środki na 

WPR będą wynosić 32,1 mld euro (w przeliczeniu cen stałych na bieżące). Dla 

porównania, środki finansowe z budżetu UE dla Polski w ramach płatności bez-

pośrednich i rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007–2013 wynosiły 28,6 

mld euro
5
. Unia Europejska zatwierdziła dla Polski znaczną część unijnych 

środków przeznaczonych na wspieranie rolnictwa, co czyni nasz kraj w tym ob-

szarze jednym z głównych beneficjentów.  

W perspektywie finansowej 2014–2020 w ramach środków przeznaczo-

nych dla Polski, 60% funduszy unijnych zostanie przeznaczonych na 6 krajo-

wych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Roz-

                                                           
5  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009; 

Środki na rozwój obszarów wiejskich – decyzja KE z 27 kwietnia 2010 (2010/236/EU). 
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wój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna i Polska 

Wschodnia dla województw Polski wschodniej. Każdy krajowy program opera-

cyjny ma inny cel. 

 

Rys. 1.  Podział Funduszy Europejskich w latach 2014–2020 na programy krajowe, 

w mld zł 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa i Rozwoju Infrastruk-

tury, http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze Europejskie 2014–2020. 

Podstawą wdrażania środków pochodzących z UE jest opracowana przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa
6
. Umowa ta stano-

                                                           
6  Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa, Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju, Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa dnia 23 maja 

2014 roku. 

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014–2020 

trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Poli-

tyki Rybołówstwa. Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014–2020 przyję-

tych przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 roku. Przygotowując Umowę wzięto pod uwagę za-

pisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, dotychczasowe doświadczenia związane 

z wdrażaniem perspektywy 2004–2006 oraz 2007–2013. Wskazane cele rozwojowe do 2020 ro-

ku, wskaźniki monitorujące ich realizację oraz zakres proponowanych interwencji stanowią punkt 

115 

36 

18 

9,4 8,8 
2,9 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Program 
Infrastruktura i 

Środowisko 

 Program 
Inteligentny 

Rozwój 

 Program Wiedza 
Edukacja Rozwój 

 Program Polska 
Cyfrowa 

 Program Polska 
Wschodnia 

 Program Pomoc 
Techniczna 



196 Barbara Porębska 

 

wi swoistego rodzaju porozumienie pomiędzy Polską a Komisją Europejską 

i wskazuje sposób, w jaki będą realizowane w Polsce cele rozwojowe oraz jaka 

będzie wielkość zaangażowanych środków unijnych w latach 2014–2020. 

W poprzedniej i obecnej pespektywie finansowania jednostki sektora sa-

morządowego stanowią największą grupę beneficjentów. W latach 2014–2020 

województwa uczestniczą w podziale prawie 40% przyznanych środków z Unii 

Europejskiej na Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Zgodnie z zapisami 

Umowy Partnerskiej przygotowano 16 regionalnych programów operacyjnych 

odrębnych dla każdego województwa. Realizacja polityki regionalnej realizo-

wana jest przez dwa fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Re-

gionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Jak wynika 

z założeń programowych dotyczących regionów, są one zbieżne z założeniami 

programów krajowych, a do ich priorytetów należą zadania z zakresu innowacji, 

badań naukowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, konkurencyj-

ności przedsiębiorstw, gospodarki niskoemisyjnej, rozwoju infrastruktury, połą-

czeń kolejowych i drogowych, a także inwestycji w ochronę środowiska i ener-

getykę.  

Tabela 1 

Alokacje na regionalne programy operacyjne w regionach na lata 2014–2020,  

w mln euro 

Województwo EFRR EFS Łączna alokacja RPO 

Dolnośląskie 1 622,8 627,6 2 250,4 

Kujawsko-Pomorskie 1 371,3 530,4 1 901,7 

Lubelskie 1 607,2 621,6 2 228,8 

Lubuskie 653,4 252,7 906,1 

Łódzkie 1 625,3 628,6 2 253,9 

Małopolskie 2 073,5 801,9 2 875,4 

Opolskie 680,8 263,3 944,1 

Podkarpackie 1 523,1 589,1 2 112,2 

Podlaskie 874,3 338,1 1 212,4 

Pomorskie 1 343,4 519,6 1863,0 

Śląskie 2 504,9 968,8 3 473,7 

Świętokrzyskie 983,0 380,2 1 363,2 

                                                                                                                                              

odniesienia do określania szczegółowej zawartości poszczególnych programów operacyjnych, za-

równo krajowych, jak i regionalnych. Obowiązująca aktualnie Umowa Partnerstwa została przy-

jęta przez Komisję Europejską 23 maja 2014 roku. 
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Województwo EFRR EFS Łączna alokacja RPO 

Warmińsko-Mazurskie 1 245,1 481,5 1 726,6 

Wielkopolskie 1 765,2 682,7 2 447,9 

Zachodniopomorskie 1 153,6 446,1 1 599,7 

Mazowieckie 1 544,7 543,2 2 087,9 

Ogółem 22 571,6 8 675,4 31 247,0 

Źródło:  Dane na podstawie Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – 

Umowa Partnerstwa, Warszawa 2014 7. 

 

Rys. 2. Procentowy udział środków RPO dla regionów 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Programowanie perspektywy finan-

sowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa… 

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa na Regionalny Program Opera-

cyjny w latach 2014–2020 wyasygnowano 31 247 mln euro, z czego na EFRR 

22 571,6 mln euro (72,2%), pozostałe 8 675,4 mln euro (27,8%) zostało prze-

znaczone na EFS. Najwięcej środków finansowych zarówno z EFRR, jak i EFS 

otrzymają województwa: śląskie (3 473,7 mln euro), małopolskie (2 875,4 mln 

                                                           
7  Tamże, s. 168. 
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euro), wielkopolskie (2 447,9 mln euro). Natomiast najmniej środków trafi do 

województw: lubuskiego (906,1 mln euro), opolskiego (944,10 mln euro).  

Oprócz dotacji na realizację regionalnych programów operacyjnych, re-

giony mogą również ubiegać się o środki finansowe pochodzące z programów 

krajowych. Ponadto dodatkowo Komisja Europejska obowiązkowo przeznacza 

ok. 5% środków EFRR na rozwój miast każdego z państw członkowskich. Na 

rewitalizację miast nie będzie ustanowionego odrębnego programu, dlatego na 

zadanie to będzie można wnioskować o środki finansowe z różnych przyjętych 

programów.  

3. Ograniczenia finansowe polskich jednostek samorządu terytorialnego 

w nowej perspektywie finansowania 2014–2020 

Wiele różnych uwarunkowań ma istotny wpływ na sytuację finansową 

jednostek samorządu terytorialnego. Jak przedstawiają wyniki badań przepro-

wadzone na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
 
do głównych czyn-

ników zewnętrznych należą:
 
 

a) dynamika wzrostu PKB, której następstwem jest wzrost dochodów bu-

dżetowych;  

b) poziom inflacji – wpływający na obniżenie realnych dochodów samo-

rządów;  

c) procedury ograniczenia deficytu Polski; 

d) ograniczenie transakcji na rynku nieruchomości – negatywnie wpływa-

jące na możliwość pozyskiwania dochodów ze sprzedaży majątku ko-

munalnego oraz wpływów podatkowych z nimi związanych (podatek 

od czynności cywilnoprawnych);  

e) pozyskiwanie dotacji unijnych wykorzystywanych na finansowanie 

nowych inwestycji – napływ środków z UE pozwolił utrzymać spad-

kowy trend deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego, 

a nawet na czasową poprawę ich płynności finansowej;  

f) wzrastające koszty bieżące funkcjonowania jednostek samorządu tery-

torialnego, w następstwie czego ograniczony zostaje ich potencjał 

rozwojowy (np. wydatki gmin wynikające z zapisów ustawy Karta Na-

uczyciela);  

javascript:void(0)
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g) zmiana rozwiązań regulacyjnych rozszerzająca definicję kredytów 

i pożyczek zaliczanych do długu, w następstwie czego wykazano 

wzrost zadłużenia JST
8
. 

Aby móc skutecznie aplikować o dotacje z Unii Europejskiej, niezbędne 

jest reformowanie finansów publicznych, które jest procesem ciągłym i w Pol-

sce realizowanym od wielu lat. Od 2009 roku w Polsce zauważalny jest spadek 

dochodów zarówno budżetu państwa, jak i budżetów JST. Przeciwdziałając 

kryzysowi finansowemu, od 2010 roku podjęto określone działania zmierzające 

do poprawy stanu finansów publicznych. Polegały one przede wszystkim na dą-

żeniu do obniżenia relacji wydatków publicznych względem PKB. Jednakże 

pomimo licznych regulacji, jak np. podniesienie stawki VAT, podwyżki składki 

rentowej, zamrożenie progów podatkowych i kwoty wolnej od podatku od osób 

fizycznych, dochody sektora publicznego wzrosły w niewielkim stopniu.  

 

Rys. 3. Deficyt sektora rządowego i samorządowego w latach 2008–2013 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie prognozy: General government deficit (–) 

and surplus (+) – annual data, http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 

                                                           
8  J. Sierak i in., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu pu-

blicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014–

2020, Warszawa 2013, s. 10. 
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W 2013 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych sta-

nowił –4% PKB
9
. Konsekwencją wysokiego deficytu budżetowego było w 2011 

roku nałożenie przez Unię Europejską tymczasowej wydatkowej reguły dyscy-

plinującej
10

, która ogranicza tempo wzrostu planowanych wydatków. Reguła ta 

ma na celu stabilizację finansów publicznych poprzez określenie dopuszczalne-

go wzrostu wydatków sektora publicznego. Następstwem tego działania jest 

wprowadzony ustawą o finansach publicznych
11

 i obowiązujący od 2014 roku 

indywidualny wskaźnik wyznaczający górną granicę zadłużenia (IWZ). W kon-

sekwencji ogranicza możliwości zaciągania zobowiązań przez JST. Warto za-

stanowić się, czy zasadnym jest zastosowanie zapisów art. 243 ustawy o finan-

sach publicznych
12

 i jakie może przynieść skutki. Jak wcześniej wspomniano, 

głównym beneficjentem funduszy unijnych są samorządy. Jednak aby pozyskać 

fundusze z UE, jednostki samorządu terytorialnego muszą dysponować finan-

sowym wkładem własnym, który niejednokrotnie pochodzi ze zwrotnych źródeł 

finansowania. W sytuacji zastosowania IWZ, wiele samorządów ma ograniczo-

ne możliwości pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finansowania. Jed-

nocześnie dla sfinansowania wytyczonych celów rozwojowych niejednokrotnie 

zachodzi taka konieczność. W ostatnich 3 latach (2011–2013) dług samorządów 

wyniósł średnio ponad 65 mld zł i stanowił już 38% ich dochodów
13

. W 2013 

roku 3,2% jednostek samorządu terytorialnego osiągnęło 60% progu łącznej 

                                                           
9  Główny Urząd Statystyczny, Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rzą-

dowych i samorządowych w 2013 roku, Warszawa, 17 października 2014 roku.  
10  „…reguła ograniczy wzrost wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych do 

średniego tempa wzrostu PKB. W okresie dobrej koniunktury wydatki będą rosły wolniej niż 

PKB, a w okresie spowolnienia gospodarczego – szybciej. W sytuacji nadmiernej nierównowagi 

finansów publicznych włączy się zapisana w tej regule automatyczna korekta tempa wzrostu wy-

datków. Korekta ta będzie jednak zawieszona w razie prognozowanego silnego spowolnienia go-

spodarczego..”– uzasadnienie do Projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, 

www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-finansach-

publicznych., 2013. 
11  Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. 2013, poz. 885 ze 

zm.). 
12  Art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Artykuł ten za-

wiera wzór indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ). Z jednej strony określa on obsługę dłu-

gu jednostki, a z drugiej wyznacza limit tej obsługi. Uzależnia on możliwość zadłużenia od indy-

widualnej sytuacji finansowej w minionych trzech latach. Ma za zadanie m.in. zabezpieczyć jed-

nostki samorządu terytorialnego nie tylko przed nadmiernym poziomem zadłużenia, ale również 

przed nadmierną kumulacją płatności z tytułu obsługi zadłużenia w stosunku do ich zdolności 

ekonomicznych. 
13  Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014–2017, Mini-

sterstwo Finansów, Warszawa 2013 roku, s. 13. 
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kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów budżetowych
14

. Jak wskazują sza-

cunki Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, niektóre miasta w nowej perspek-

tywie finansowej mogą mieć z powodu unijnych inwestycji problemy z utrzy-

maniem równowagi budżetowej. Już dziś wiele JST dobrowolnie rezygnuje 

z możliwości starania się o środki finansowe w związku z brakiem możliwości 

zadłużenia się, które miałoby pomóc w uzupełnieniu udziału własnego. W la-

tach 2014–2020 wkład własny ze strony JST planowany jest w wysokości 36% 

wartości inwestycji
15

. Może okazać się, że dotacje przyznane dla Polski nie zo-

staną wykorzystane z powodu braku środków na niezbędny udział własny. Do-

świadczenie pokazuje, że niejednokrotnie JST wzmacnia swoją sytuację finan-

sową poprzez wyprzedawanie mienia, którym dysponuje. Innym sposobem na 

uzupełnienie udziału własnego JST jest łączenie zasobów finansowych kilku 

samorządów, które zamierzają realizować wspólny projekt. Działania takie 

w większym stopniu umożliwiają samorządom aplikowanie o środki unijne. 

Jednym z najpopularniejszych instrumentów sięgania przez JST po zwrotne 

źródła finansowania są kredyty oraz emisja obligacji komunalnych. Na koniec 

IV kwartału 2013 roku polski rynek obligacji komunalnych osiągnął wartość 

18,55 mld złotych i zwiększył się w ciągu roku o 18,8%, a w ostatnim kwartale 

2013 roku o 11,9%
16

. Analizując obowiązujący od 2014 roku art. 243 ustawy 

o finansach publicznych należy podkreślić, że wiele jednostek samorządowych 

będzie miało ograniczoną możliwość zaciągania zobowiązań, tak aby nie prze-

kroczyć ustawowych limitów zadłużenia. Podsumowując należy stwierdzić, że 

poważnym problemem jest bariera finansowa, związana z koniecznością za-

pewnienia wkładu własnego przekraczającego możliwości finansowe poszcze-

gólnych samorządów. Bariera ta, pomimo że wymieniana rzadziej niż skompli-

kowane procedury aplikowania o środki, staje się istotna dla JST, gdyż ma ne-

gatywny wpływ na możliwości absorpcji funduszy przez samorządy. O ile 

z biurokracją i nadmierną liczbą wymaganych dokumentów można sobie pora-

dzić, to wymagany procent wkładu własnego w przypadku braku możliwości 

sięgania po zwrotne źródła finansowania i przy ograniczonych dochodach, staje 

się po prostu warunkiem niemożliwym do spełnienia. 

                                                           
14  K. Nowakowska, Rekordowe zadłużenia samorządów może zablokować środki z UE, 

www.gazetaprawna.pl (30.03.2014). 
15  J. Sierak i in., Oszacowanie środków…, s. 9. 
16  Dane zawarte w raporcie agencji ratingowej Fitch Polska. 
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Podsumowanie 

Wielkość przyznanych w budżecie UE funduszy unijnych dla samorządów 

w perspektywie finansowej na lata 2014–2020, stwarza nowe możliwości dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Jednakże biorąc pod uwagę zmia-

ny przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych odnoszące się do JST, 

pojawia się ryzyko z wykorzystania przewidzianych dla Polski środków z fun-

duszy UE. Wpływ na taką sytuację ma bariera finansowa, wynikająca z ograni-

czenia możliwości zaciągania zobowiązań i sięgania po zewnętrzne źródła fi-

nansowania, szczególnie w kontekście obowiązującego od 1 stycznia 2014 roku 

indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. 

W obecnej sytuacji finansowej kraju należy rozważnie podejmować działania 

dyscyplinujące, mające na celu utrzymanie wyniku finansowego na rzecz racjo-

nalizacji dokonywanych przez samorządy wydatków środków publicznych. 

W takiej sytuacji zasadnym wydaje się postulowanie przez samorządy zmian do 

art. 243 ustawy o finansach publicznych, mających na celu uelastycznienie 

prowadzenia gospodarki finansowej przez samorządy terytorialne, jak i prze-

prowadzenie restrukturyzacji ich długów. 

Po zakończonym pierwszym okresie programowania 2007–2013 można 

stwierdzić, że dofinansowanie działalności środkami pochodzącymi z Unii Eu-

ropejskiej przyczyniło się do znacznego rozwoju, w tym zwiększenia innowa-

cyjności. Mając na względzie rozwój samorządów w perspektywie finansowej 

na lata 2014–2020, główne kierunki działań samorządowych powinny być skie-

rowane na pojawiającą się niszę w obszarze transportu kolejowego, bezpieczeń-

stwa energetycznego, gospodarki niskoemisyjnej
17

 i infrastruktury internetu sze-

rokopasmowego. Istotne jest podjęcie działań związanych ze wzrostem zatrud-

nienia, walki z ubóstwem, zwiększenia nakładów finansowych na badania na-

ukowe i rozwój technologii. Na szczególną uwagę zasługują również obszary 

związane z ochroną klimatu, m.in. dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł 

energii, wykorzystaniu ukrytych lub niewłaściwie wykorzystywanych zasobów 

(w tym także zasobów ludzkich). W nowym okresie programowania ważne jest 

także zwrócenie uwagi nie tylko na ochronę klimatu, lecz także na zmiany kli-

matyczne w różnych obszarach regionalnych. Biorąc pod uwagę charakter tych 

zmian, niewątpliwie w interesie potencjalnych inwestorów konieczne będzie 

                                                           
17  Konkluzje Rady Europejskiej z 7–8 lutego 2013 roku (EUCO 37/13), s. 7. 
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zabezpieczenie powstającej infrastruktury przed możliwymi, negatywnymi ich 

skutkami. 

Literatura 

Główny Urząd Statystyczny, Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji 

rządowych i samorządowych w 2013 roku, Warszawa, 17 października 2014 roku  

Konkluzje Rady Europejskiej z 7–8 lutego 2013 roku (EUCO 37/13). 

Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek sa-

morządu terytorialnego, Warszawa 2008. 

Nowakowska K., Rekordowe zadłużenia samorządów może zablokować środki z UE, 

www.gazetaprawna.pl. 

Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926. 

Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa, Minister-

stwo Infrastruktury i Rozwoju, 23 maja 2014 roku. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. 

Sierak J., Bitner M., Gałązka A., Górniak R., Oszacowanie środków niezbędnych do za-

pewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach 

średniookresowych ram finansowych 2014–2020, Warszawa 2013. 

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014–2017, Mi-

nisterstwo Finansów, Warszawa 2013. 

Środki na rozwój obszarów wiejskich – decyzja KE z 27 kwietnia 2010 (2010/236/EU). 

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2013, poz. 885 ze 

zm.). 

Wenerski Ł., Unia daje czy zabiera? Dekada członkostwa polski w UE w oczach przed-

stawicieli polskich samorządów, Warszawa 2013. 

Zawora J., Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania zadań jednostek 

samorządu terytorialnego, Uniwersytet Rzeszowski. 

OPPORTUNITIES AND THREATS FOR LOCAL GOVERNMENT UNITS IN 

THE NEW FINANCIAL PERSPECTIVES 2014–2020 

Summary 

In the article the author introduced the social and economic benefits for the local 

government sector resulting from the Polish accession to the European Union. The new 
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financial perspectives 2014–2020, on the one hand creates opportunities for further de-

velopment, which has been proved in the article by showing a significant amount of EU 

funds allocated to Poland in the framework of national and regional programmes. On 

the other hand, however, legislation aimed at reducing excessive deficits introduced in 

the past years significantly affects the self-governing sector. It appears that the imple-

mentation of public finance reform may cause the decrease in the absorption capacity of 

the EU funds by local governments. The purpose of the article was to indicate potential 

risks associated with the lack of ability to provide own contribution by local govern-

ment, which follows from the principles of co-financing of projects from EU funds. 

In addition, in view of the prospect of further development of the local government, the 

article presents the most important areas of activities for the coming years, which stem 

from strategic documents approved by the European Commission, and are in accordance 

with the economic and social policies in the Member States. 

Keywords: European Union, financial policy, local government, budget deficit 

Translated by Barbara Porębska 

 

 



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 841 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 115 2014 

 

IZABELA SEREDOCHA 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 

PERSPEKTYWA FINANSOWA Z UNII EUROPEJSKIEJ  

DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  

NA LATA 2014–2020 

Streszczenie 

Znaczna część funduszy unijnych przeznaczonych na lata 2014–2020 zo-

stanie wdrożona poprzez Regionalne Programy Operacyjne. Województwo 

warmińsko-mazurskie ma szansę pozyskać 1 726 mln euro. Wydatkowanie tych 

środków jest szczególnie ważne dla rozwoju regionu, który od 1998 utrzymuje 

się w grupie rejonów o mniejszym niż 3% udziale w tworzeniu PKB. Jednym 

z poważnych problemów społecznych jest bezrobocie, zaliczane do najwyż-

szych w kraju. Poważną barierę rozwoju regionalnej gospodarki stanowi nieza-

dowalający stan infrastruktury drogowej, mający też niekorzystny wpływ na 

warunki życia ludności. Możliwości wykorzystania wsparcia unijnego pozwolą 

na realizację celu strategicznego, jakim jest spójność ekonomiczna, społeczna 

i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy. 

Słowa kluczowe: Warmia i Mazury, fundusz unijne, strategia 

Wprowadzenie 

Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020 Polska otrzyma około 115, 

4 mld euro. To ponad 13 mld więcej w porównaniu z budżetem 2007–2013 

(102 mld euro). Dwa najważniejsze źródła unijnych pieniędzy dla Polski to po-
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lityka spójności (wzrost z 69 mld do 82,5 mld euro) oraz wspólna polityka rolna 

– wzrost z 26,9 mld do 32 mld euro. Znaczna część funduszy unijnych przezna-

czonych na lata 2014–2020 zostanie wdrożona na poziomie regionalnym, m.in. 

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Będzie to oznaczało zwięk-

szenie odpowiedzialności samorządów województw za realizację polityki roz-

woju i polityki spójności. Województwo warmińsko-mazurskie ma szansę po-

zyskać 1 726 mln euro. Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania 

środków unijnych przez województwo warmińsko-mazurskie w kontekście 

przyjętych przez Unię celów strategicznych oraz priorytetów regionu, uwzględ-

niających jego mocne i słabe strony, w tym rozwój inteligentnych specjalizacji. 

1. Strategia Europa 2020 – główne założenia 

Strategia „Europa 2020” jest nowym, długookresowym programem rozwo-

ju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, odpowiadającym potrzebie 

wspólnego działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu 

oraz wdrażania reform umożliwiających sprostaniu wyzwaniom związanym 

z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy koniecznością racjonalnego 

wykorzystywania zasobów. Realizacji założeń mają służyć trzy priorytety: 

a) wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy 

i innowacjach; 

b) wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja 

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z za-

sobów i konkurencyjnej; 

c) wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), 

czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem 

zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i teryto-

rialną
1
. 

Komisja Europejska określiła wskaźniki umożliwiające monitorowanie 

postępów w realizacji przyjętych priorytetów za pomocą pięciu nadrzędnych ce-

lów: 

a) osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%; 

                                                           
1  Strategia Europa 2020, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+Eu- 

ropa+2020, s. 5, (5.05.2014). 
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b) poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo–rozwojowej, 

w tym przeznaczanie 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój;  

c) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z po-

ziomami z 1990 roku; zwiększenie do 20% udziału energii odnawial-

nej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności 

energetycznej o 20%; 

d) podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie 

odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz 

zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30–34 lat ma-

jących wykształcenie wyższe; 

e) wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie 

ubóstwa, mające na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia 

społecznego 20 milionów obywateli
2
. 

Podstawowymi instrumentami realizacji celów strategii „Europa 2020” są 

opracowywane przez państwa członkowskie UE Krajowe Programy Reform. 

Ich celem jest budowa trwałych podstaw wzrostu gospodarczego poprzez połą-

czenie celów unijnych z priorytetami krajowymi. Przedstawione w nich refor-

my, ukierunkowane na wzrost inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włą-

czeniu społecznemu, mają umożliwić przezwyciężenie zidentyfikowanych ba-

rier wzrostu, tzw. wąskich gardeł, hamujących potencjał rozwojowy państw 

członkowskich UE. Komisja Europejska opracowała też tzw. inicjatywy prze-

wodnie. Są to
3
: 

a) Unia innowacji – poprawa warunków ramowych dla innowacji oraz 

wykorzystanie innowacji do rozwiązania najważniejszych problemów 

społecznych i gospodarczych wskazanych w strategii „Europa 2020”; 

b) Mobilna młodzież – poprawa jakości na wszystkich poziomach eduka-

cji i szkoleń oraz zwiększanie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa 

wyższego na arenie międzynarodowej; 

c) Europejska agenda cyfrowa – osiągnięcie trwałych korzyści gospodar-

czych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego, opartego na do-

stępie do szerokopasmowego internetu; 

d) Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wsparcie zmiany w kie-

runku gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zaso-

                                                           
2  Strategia Europa 2020..., s. 5. 
3  Strategia Europa 2020…, s. 5–6. 



208 Izabela Seredocha 

 

bów środowiska oraz dążenie do wyeliminowania zależności wzrostu 

gospodarczego od degradacji środowiska przyrodniczego; 

e) Polityka przemysłowa w erze globalizacji – poprawa warunków dla 

przedsiębiorczości, zwłaszcza MŚP oraz wsparcie rozwoju silnej bazy 

przemysłowej, zdolnej do konkurowania w skali globalnej; 

f) Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – stworzenie wa-

runków do unowocześnienia rynków pracy, przez ułatwienie mobilno-

ści pracowników i rozwój ich umiejętności, w celu zwiększenia po-

ziomu zatrudnienia oraz zapewnienie trwałości europejskich modeli 

społecznych; 

g) Europejski program walki z ubóstwem – zapewnienie spójności go-

spodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez pomoc osobom biednym 

i wykluczonym oraz umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu 

ekonomicznym i społecznym. 

Inicjatywy przewodnie realizowane są na poziomie UE, państw członkow-

skich, władz regionalnych i lokalnych
4
. Osiąganiu założonych celów ma sprzy-

jać finansowe wsparcie UE. 

2. Nowa perspektywa finansowa dla Polski 

Z budżetu UE 2014–2020 Polska otrzyma 115,4 mld euro, z tego na reali-

zację polityki spójności przypada 82,5 mld euro. Środki te będą inwestowane 

m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe 

(autostrady, drogi ekspresowe), rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, trans-

port przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szero-

kopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji publicznej) oraz włą-

czenie społeczne osób wykluczonych i aktywizację zawodową. 

W ramach nowej perspektywy finansowej przewiduje się realizację 6 kra-

jowych programów operacyjnych, w tym jednego ponadregionalnego dla woje-

wództw Polski wschodniej (tab. 1) oraz 16 regionalnych programów operacyj-

nych. Krajowe programy operacyjne będą wspierać różne obszary gospodarki. 

Najwięcej środków, bo 25 513 mln euro przeznaczono na Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko. 

                                                           
4  Strategia Europa 2020...  
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Tabela 1 

Wstępny podział środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 

(w mln euro) 

Nazwa programu Całkowita alokacja 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 27 513 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 8 614 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4 419 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2 255 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2 117 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 700 

Razem 45 620 

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona 

=1&zakladka=2Fundusze (5.05.2014). 

Znaczna część funduszy unijnych przeznaczonych na lata 2014–2020 bę-

dzie wdrażana na poziomie regionalnym, co będzie oznaczało zwiększenie od-

powiedzialności samorządów województw za realizację polityki rozwoju i poli-

tyki spójności. Nowa perspektywa stwarza możliwość uzyskania dofinansowa-

nia m.in. na inwestycje związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, 

ochrony środowiska i dostosowania do zmian klimatu, ochrony zdrowia, eduka-

cji. Możliwości uzyskania wsparcia przez JST z poszczególnych programów 

w latach 2014–2020 będą uzależnione m.in. od gotowości projektów do realiza-

cji
5
. Do rozdysponowania w ramach regionalnych programów operacyjnych jest 

31 246,9 mln euro (tab. 2).  

Tabela 2 

Podział alokacji na regionalne programy operacyjne (w mln euro) 

Województwo Alokacja 

Dolnośląskie 2 250,4 

Kujawsko-pomorskie 1 901,7 

Lubelskie 2 228,8 

                                                           
5  Nowa perspektywa – wyzwania dla samorządów, Portal Funduszy Europejskich, http:// 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/Nowa_perspektywa_wyzwania_dla_samorza

dow_90414.aspx (4.05.2014). 
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Województwo Alokacja 

Lubuskie 906,1 

Łódzkie  2 253,9 

Małopolskie 2 875,5  

Mazowieckie  2 087,9 

Opolskie 944,1  

Podkarpackie 2 112,2  

Podlaskie  1 212,4  

Pomorskie 1 863,0 

Śląskie 3 473,6  

Świętokrzyskie  1 363,2 

Warmińsko-mazurskie  1 726,6 

Wielkopolskie 2 447,9 

Zachodniopomorskie 1 599,7  

Razem 31 246,9  

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020...  

Najwięcej środków ma szansę pozyskać województwo śląskie – 3 473,6 

mln euro, a najmniej lubuskie – 906,1 i opolskie – 944,1 mln euro.  

3. Diagnoza strategiczna województwa warmińsko-mazurskiego – 

wybrane kwestie 

Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym pod względem po-

wierzchni regionem Polski. Liczy ponad 24 tys. km kw., co stanowi 7,7% po-

wierzchni kraju. Od 1998 roku utrzymuje się w grupie rejonów o mniejszym niż 

3% udziale w tworzeniu PKB. 

W województwie znajduje się 116 gmin, z tego 58% stanowią gminy wiej-

skie, i 19 powiatów ziemskich oraz 2 grodzkie. Zlokalizowane w województwie 

dwa miasta na prawach powiatu to Olsztyn i Elbląg. Olsztyn jest największym 

ośrodkiem miejskim na północno-wschodnim obszarze Polski pomiędzy Gdań-

skiem a Białymstokiem. Warmińsko-Mazurskie nie należy do wysoko zurbani-

zowanych. Udział ludności miejskiej utrzymuje się od lat na poziomie 60%. 

Ludność miejska województwa skoncentrowana jest w 3 największych ośrod-

kach – Olsztynie, Elblągu i Ełku, mieszka tu ponad 40% mieszkańców miast. 

Miasta te stanowią jednocześnie centra wyodrębnionych w województwie pod-

regionów. Jednym z poważnych problemów społecznych regionu jest wysokie 
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bezrobocie, zaliczane do najwyższych w kraju (21,3% w 2012 roku). Szczegól-

nie niekorzystnie kształtuje się stopa bezrobocia na terenach wiejskich
6
.  

Region w 2011 roku plasował się na 11. pozycji, biorąc pod uwagę wydat-

ki publiczne na działania badawczo-rozwojowe. Połowa przedstawicieli sektora 

B+R w latach 2011–2013 nie miała żadnych doświadczeń we współpracy 

z podmiotami gospodarczymi. Mimo znacznego wsparcia finansowego w latach 

2007–2013 w rozbudowę i tworzenie otoczenia biznesowego nadal zbyt mały 

nacisk został położony na efektywność działań informacyjnych, doradczych, 

szkoleniowych wzmacniających konkurencyjność firm czy oferowanych przez 

nie produktów i usług. W tabeli 3 zawarto informacje o wszystkich realizowa-

nych w Polsce projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich, 

w tym projektach realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim (dane 

na koniec marca 2014). Z analizy porównawczej wynika, iż w okresie 2007–

2013 województwo warmińsko-mazurskie z ogólnopolskiej puli dofinansowa-

nia projektów ze środków unijnych uzyskało około 4,5%, dotacja na jednego 

mieszkańca wyniosła 10.317,96 zł i była wyższa niż średnia w Polsce 

o 1682,10 zł. 

Tabela 3 

Analiza wykorzystania funduszy europejskich w Polsce i województwie  

warmińsko-mazurskim (marzec 2014) 

Kategoria danych Polska 
Warmińsko-

mazurskie 
Porównanie  

Liczba projektów 185516 8626 4,65% ogólnej liczby projek-

tów w Polsce 

Wartość projektów 592, 94 mld zł 24, 61 mld zł 4,15% wszystkich projektów w 

Polsce 

Dotacje UE na 

1 mieszkańca 

8 635,86 zł 10 317,96 zł o 1682,10 zł więcej niż średnia 

w kraju 

Dofinansowanie z Unii 

Europejskiej 

332, 77 mld zł 14, 97 mld zł 4,5% dofinansowania wszyst-

kich projektów w Polsce 

Źródło:  opracowanie na podstawie danych dostępnych na: http://www.mrr.gov.pl/ 

polityka_regionalna/SRPW_2020/ (3.05.2014).  

                                                           
6  I. Seredocha, Unijne fundusze pomocowe jako źródło eliminacji społeczno-gospodarczych 

opóźnień w województwie warmińsko-mazurskim, w: Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej 

perspektywie. Region Warmii i Mazur w zintegrowanej Europie, red. D. Rucińska, H. Horbaczew-

ski, D. Tłoczyński, Wydawnictwo EUH-E, Elbląg 2008, s. 82–83. 
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Pomimo wsparcia finansowego firmy zlokalizowane w regionie ciągle nie 

są nowoczesne i mają najmniejszy w skali kraju udział w strukturze podmiotów 

ponoszących nakłady na B+R (8,8% w 2011 roku). W latach 2008–2012 o 53 

zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw aktywnych w przeliczeniu na 10 tysięcy 

mieszkańców. Spadł też odsetek przedsiębiorstw posiadających dostęp do inter-

netu (w okresie 2010–2012 z 94,0 do 91,7%). Nadal 11% przedsiębiorstw nie 

korzysta z internetu w kontaktach z administracją publiczną. Niezbędne staje się 

wdrożenie e-usług we wszystkich instytucjach publicznych. Województwo 

znajduje się na 12. miejscu w kraju, biorąc pod uwagę nasycenie przedsiębior-

stwami. Region boryka się także z niedostateczną aktywnością podmiotów go-

spodarczych na rynkach zagranicznych. Spowodowane jest to słabą dostępno-

ścią komunikacyjną, brakiem właściwie przygotowanej oferty dotyczącej kapi-

tału ludzkiego oraz oddaleniem od głównych rynków zbytu. Najistotniejszą ba-

rierę rozwoju regionalnej gospodarki stanowi niezadowalający stan infrastruktu-

ry drogowej, ma on też niekorzystny wpływ na warunki życia ludności. Naj-

ważniejsze korytarze transportowe województwa to droga ekspresowa 

nr 7 i krajowa nr 16, są one częścią Transeuropejskich Sieci Transportowych. 

Zlokalizowane wzdłuż nich gminy należą do najbardziej konkurencyjnych 

w regionie. Za to atutem regionu są możliwości wypoczynkowe, uwarunkowane 

walorami środowiska. Warmia i Mazury realizują obecnie nowy model turysty-

ki, tzw. 3E (education, excitement, entertainment – edukacja, emocje, rozryw-

ka). Region jest liderem czystości środowiska, wyróżnia się różnorodnością 

i bogactwem środowiska przyrodniczego nie tylko w kraju, ale i w Europie. Ob-

szary przyrodnicze prawnie chronione stanowią 47% powierzchni wojewódz-

twa, które dodatkowo dysponuje dużym zasobem dziedzictwa kulturowego 

i zajmuje 4. miejsce w kraju pod względem liczby obiektów wpisanych do reje-

stru zabytków. Region charakteryzuje się jednym z największych udziałów od-

nawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej. W 2012 roku 

energia z OZE stanowiła 74,4% ogółu energii elektrycznej produkowanej w wo-

jewództwie
7
. 

  

                                                           
7  Charakterystyka regionu za: Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–

2020, s. 3–35 http://portal.warmia.mazury.pl/pl/rozwoj-regionu/2262-zarzad-przyjal-projekt-re- 

gionalnego-programu-operacyjnego-na-kolejne-lata (2.05.2014). 
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4. Cele strategiczne województwa warmińsko-mazurskiego 

Celem głównym przyjętym w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 jest spójność ekonomicz-

na, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy. Oznacza to 

osiągnięcie w województwie udziału własnego w produkcie krajowym brutto na 

poziomie co najmniej 3%, włączenie województwa do głównej sieci infrastruk-

tury transportowej oraz w Transeuropejską Sieć Korytarzy Transportowych, 

także tworzenie miejsc pracy i wzrost przedsiębiorczości ze szczególnym 

uwzględnieniem ludzi młodych oraz poprawę warunków życia, w tym dostępu 

do usług publicznych, zbliżającą do standardów życia w Unii Europejskiej. Cele 

strategiczne i operacyjne zawarto w tabeli 4. 

Tabela 4 

Cele strategiczne i operacyjne  

Cele strategiczne Cele operacyjne 

Cel 1.  

Wzrost konkurencyjności gospodarki. 

Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój inte-

ligentnych specjalizacji. 

Wzrost innowacyjności firm. 

Wzrost liczby miejsc pracy. 

Cel 2. 

Wzrost aktywności społecznej. 

Rozwój kapitału społecznego. 

Wzrost dostępności i jakości usług publicznych. 

Cel 3. 

Wzrost liczby i jakości powiązań sie-

ciowych. 

Doskonalenie administracji. 

Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej. 

Cel 4. 

Nowoczesna infrastruktura rozwoju. 

Zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej 

oraz wewnętrznej spójności. 

Dostosowana do potrzeb sieć nośników. 

Poprawa jakości i ochrony środowiska. 

Źródło:  Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-

mazurskiego do roku 2025, http://strategia2025,warmia.mazury.pl/artykuly/72/ 

strategia-2025.html (6.05.2014). 

Poprawa spójności ekonomicznej, przestrzennej i społecznej powinna być 

osiągana poprzez rozwój inteligentnych specjalizacji, jakimi na Warmii i Mazu-

rach są: ekonomia wody, drewno i meble oraz żywność wysokiej jakości. Mają 

one swoje źródło w tradycji regionu oraz w jego wewnętrznym potencjale. Eko-
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nomia wody bazuje na zasobach wód słodkich i uznawana jest za specjalizację 

regionu na poziomie kraju. Najwięcej takich firm zlokalizowanych jest w po-

wiecie olsztyńskim i w Elblągu.  

Firmy specjalizujące się w meblarstwie i obróbce drewna dominują w po-

wiecie iławskim, ostródzkim, olsztyńskim i szczycieńskim (powyżej 300 pod-

miotów w każdym z powiatów). Ten rodzaj specjalizacji może mieć charakter 

ponadregionalny. 

Specjalizacja „żywność wysokiej jakości” jest charakterystyczna dla kilku 

regionów; widoczna jest tu możliwość współpracy województwa w ramach Pol-

ski Wschodniej. Aż w 9 powiatach województwa zlokalizowanych jest powyżej 

1500 podmiotów zajmujących się produkcją takiej żywności. Są to powiaty: el-

bląski, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski, szczycieński, olsztyński, 

bartoszycki, ełcki. 

Strategia zakłada tworzenie równych szans rozwojowych w całym woje-

wództwie. Stąd priorytetowe staje się formowanie kapitału ludzkiego, rozwój 

przedsiębiorczości, promocji, budowanie nowoczesnej infrastruktury, wzmoc-

nienie metropolitalnych funkcji Olsztyna oraz rozwój ośrodków regionalnych 

(Ełk, Elbląg). Rozwój Warmii i Mazur rozpatrywany jest także w europejskiej 

przestrzeni bałtyckiej. Istotną rolę przypisuje się portowi morskiemu w Elblągu 

i jego współpracy z portami w Gdańsku i Kaliningradzie. O konkurencyjności 

województwa będzie rozstrzygać wysoka atrakcyjność przyrodnicza.  

5. Perspektywa alokacji środków unijnych dla Warmii i Mazur  

w latach 2014–2020 

Ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko- 

-mazurskiego do roku 2025 powiązany jest Projekt Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014–2020. Uwzględnia on także realizację priorytetów 

zawartych w strategii „Europa 2020”. Alokację środków w ramach trzech 

głównych priorytetów przedstawiono w tabeli 5. 
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Tabela 5 

Udział środków RPO WiM 2014–2020 w priorytetach i inicjatywach przewodnich Stra-

tegii Europa 2020 

Priorytet Strategii  

Europa 2020 

% alokacji 

RPO WiM 

2014–2020 

Inicjatywa przewodnia 

% alokacji RPO 

WiM  

2014–2020 

Wzrost inteligentny 16 Unia innowacji 7 

Europejska agenda cyfrowa 5 

Młodzież w drodze 3 

Wzrost zrównoważony 50 Europa efektywnie korzystająca 

z zasobów 

38 

Polityka przemysłowa w erze 

globalizacji 

12 

Wzrost sprzyjający włą-

czeniu społecznemu 

31 Program na rzecz nowych umie-

jętności i zatrudnienia 

15 

Europejski program walki z ubó-

stwem 

16 

Źródło:  Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego…  

Projekt, w wielu kwestiach stanowiący kontynuację działań podjętych 

w latach 2007–2013, zakłada pozyskanie 1,7 mld euro, co powinno wygenero-

wać nakłady inwestycyjne o wartości około 3 mld złotych
8
. Około 1,25 mld eu-

ro będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

a 481,5 mln z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
9
.  

Pieniądze zostaną przeznaczone na wzrost konkurencyjności gospodarczej 

regionu. Do przedsiębiorców zostanie skierowanych ponad 600 mln euro. Doty-

czy to zarówno podmiotów reprezentujących inteligentne specjalizacje regionu 

(ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości), jak 

i funkcjonujących w innych branżach. Pierwsze konkursy będą ogłaszane jesie-

nią 2014 roku.  

W projekcie zaplanowano 12 osi priorytetowych, w tym pomoc techniczną 

oraz 11 osi merytorycznych. Osie merytoryczne to: Inteligentna gospodarka 

Warmii i Mazur (310,3 mln euro), Kadry dla gospodarki (84,6 mln euro), Re-

gionalny rynek pracy (257,3 mln euro), Infrastruktura transportowa (212,4 mln 

                                                           
8  Zarząd województwa przyjął projekt 8 kwietnia 2014 r., dokument został przekazany Ko-

misji Europejskiej, zakończenie negocjacji przewidziane jest w sierpniu 2014. 
9  Wystąpienie dr. M.G. Brzezina, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego nt. 

Przyszła perspektywa alokacji finansowej Unii Europejskiej… 
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euro), Efektywność energetyczna (246,7 mln euro), Środowisko przyrodnicze 

i racjonalne wykorzystanie zasobów (147,3 mln euro), Kultura i dziedzictwo 

(51,9 mln euro), Obszary wymagające rewitalizacji (64,8 mln euro), Cyfrowy 

region (86,3 mln euro), Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych (80,4 

mln euro) oraz Włączenie społeczne (126,5 mln euro). Podział środków zapre-

zentowano na rysunku 1. 

 

Rys. 1.  Podział środków w ramach RPO 2014–2020 z uwzględnieniem osi merytorycz-

nych (projekt) 

Źródło:  opracowanie na podstawie Projektu Regionalnego Programu… 

Najwięcej środków planuje się wykorzystać w ramach Inteligentnej go-

spodarki Warmii i Mazur, Regionalnego rynku pracy, Efektywności energe-

tycznej oraz Infrastruktury transportowej. Rodzaj działań, które mogą uzyskać 

wsparcie w ramach wymienionych osi, opisano w tabeli 6. 
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Tabela 6 

Rodzaj działań mogących uzyskać dofinansowanie w ramach osi, na które planuje się 

przeznaczyć najwięcej środków 

Oś merytoryczna Dofinansowanie Rodzaj działań 

Inteligentna gospodarka 

Warmii i Mazur 

310, 3 mln euro Zwiększenie wykorzystania wyników działal-

ności B+R w gospodarce, wzrost innowacyjno-

ści firm działających w obszarach inteligent-

nych specjalizacji, poprawa atrakcyjności go-

spodarki województwa, unowocześnienie 

przedsiębiorstw, wspieranie MŚP do wdrażania 

innowacji. 

Regionalny rynek pracy 257,3 mln euro Stworzenie warunków do powstania nowych 

firm, ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek 

pracy, poprawa dostępu do zatrudnienia oso-

bom pozostającym bez pracy i niepełnospraw-

nym. 

Efektywność energe-

tyczna 

246,7 mln euro Zwiększenie efektywności w przedsiębior-

stwach poprzez ograniczenie strat i zużycia 

energii, zwiększenie udziału odnawialnych 

źródeł energii w ogólnym bilansie energetycz-

nym regionu, wzrost efektywności energetycz-

nej budynków mieszkalnych oraz użyteczności 

publicznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. 

Infrastruktura transpor-

towa 

212,4 mln euro Poprawa dostępności i spójności wewnętrznej 

województwa, funkcjonalny system żeglugi na 

śródlądowych drogach wodnych, stworzenie 

konkurencyjnej alternatywy wobec ruchu ko-

łowego i poprawa standardów regionalnych 

przewozów pasażerskich. 

Środowisko przyrodni-

cze i racjonalne wyko-

rzystanie zasobów 

 

147,3 mln euro Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów 

naturalnych dla wzrostu konkurencyjności, po-

prawa gospodarki odpadami w województwie, 

więcej oczyszczonych ścieków i lepsza jakość 

wody, wzrost bezpieczeństwa regionu poprzez 

zapobieganie i zarządzanie ryzykiem wystą-

pienia klęsk żywiołowych i katastrof ekolo-

gicznych. 

Włączenie społeczne 126,5 mln euro Zwiększenie aktywności społecznej i zawodo-

wej osób zagrożonych wykluczeniem społecz-

nym, poprawa dostępu do usług społecznych 

lub zdrowotnych, poprawa dostępu do zatrud-

nienia osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym poprzez rozwój ekonomii społecz-

nej 

Źródło:  opracowanie na podstawie Projektu Regionalnego Programu…  



218 Izabela Seredocha 

 

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych środki unijne trafią 

do trzech największych miast Warmii i Mazur: Olsztyna (58,4 mln euro), Elblą-

ga (36,8 mln euro) oraz Ełku (17,9 mln euro). Zróżnicowanie kwot jest uwarun-

kowane liczbą mieszkańców. Wymienione miasta w swoich strategiach mają 

zapisane działania inwestycyjne, które mogą zostać dofinansowane z Regional-

nego Programu Operacyjnego. 

Podsumowanie 

Proponowany w RPO WiM 2014–2020 podział środków uwzględnia reali-

zację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzy-

jającego włączeniu społecznemu oraz prowadzi do osiągnięcia spójności gospo-

darczej, społecznej i terytorialnej. Alokując środki na poszczególne obszary 

wsparcia uwzględniono również zakładane przez Polskę cele określone w Kra-

jowym Programie Reform oraz wyzwania rozwojowe Warmii i Mazur
10

: 

a) najwięcej, bo około 18% całej alokacji, skierowane zostanie na 

wzmacnianie rozwoju technologicznego i innowacji oraz na podniesie-

nie konkurencyjności przedsiębiorstw; 

b) około 15% wszystkich środków skupione zostanie na poprawie ze-

wnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności komunikacyjnej regio-

nu, który wciąż należy do obszarów o najmniejszej dostępności komu-

nikacyjnej w Europie; 

c) około 14% wszystkich środków ukierunkowanych zostanie na ograni-

czenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwiększenie udziału energii 

odnawialnej oraz efektywność energetyczną; 

d) około 19% środków zostanie przeznaczona na zwiększenie zatrudnie-

nia oraz aktywizację społeczno-zawodową, co wynika z problemów 

diagnozowanych na rynku pracy (wysoki wskaźnik bezrobocia). 

Projekt RPO WiM premiuje idę partnerstwa i budowania atrakcyjnych sie-

ci, co stanowi sposób na zwiększenie dynamiki rozwoju, efektywne wykorzy-

stanie zasobów i budowanie w regionie klimatu do współpracy. Priorytety wo-

jewództwa wyznaczać będą wysokość środków na poszczególne projekty. 

                                                           
10  Projekt Regionalnego Programu…, s. 35. 
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THE FINANCIAL PERSPECTIVE FROM EUROPEAN UNION FOR THE 

WARMIA AND MAZURY REGION FOR THE YEARS 2014–2020 

Summary 

A significant part of the funding for 2014–2020 will be implemented by Regional 

Operational Programmes. Warmia and Mazury province has a chance to win 1 million 

726 euros. Disbursement of these funds is particularly important for the development of 

the region, which since 1998 remains in the group areas with less than 3% share in the 

GDP. One of the serious social problems is unemployment which is the highest in the 
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country. A major barrier to the development of the regional economy is an unsatisfacto-

ry state of road infrastructure, which has a negative impact on the living conditions of 

the population. Possibilities of using EU support allow for the implementation of the 

strategic goal, which is the consistency of economic, social and spatial Warmia and 

Mazury province with other regions of Europe. 

Keywords: Warmia and Mazury, EU funds, strategy 

Translated by Kamila Zdanowicz-Kucharczyk 
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 

POLITYK PRZESTRZENNYCH GMIN NADMORSKICH 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Streszczenie 

Polityka przestrzenna szczególnie istotną rolę odgrywa na najniższym 

szczeblu administracji samorządowej. Decyduje o kierunkach rozwoju prze-

strzennego, gospodarczego i społecznego danej gminy. Umiejętnie prowadzone 

intensywne przekształcenia lokalnej przestrzeni (m.in. poprzez działania inwe-

stycyjne w obszarze infrastruktury, mieszkalnictwa lub turystyki), mogą 

w dłuższej perspektywie skutecznie wspierać potencjał rozwojowy jednostki. 

Widoczną barierę w tym obszarze stanowią jednak ograniczone możliwości do-

chodowe gmin (problem samodzielności finansowej), które skutecznie utrudnia-

ją samorządom wykonywanie zarówno zadań własnych – o charakterze uży-

teczności publicznej, jak i ujętych w dokumentach strategicznych przedsięwzięć 

prorozwojowych. W tej sytuacji samorządy gminne, chcąc w efektywny 

i sprawny sposób realizować założone cele, wykonywać powierzone zadania, 

podejmują współpracę międzygminną. 

W artykule podjęto m.in. próbę określenia ważkości współpracy mię-

dzygminnej w procesie kreowania lokalnej polityki przestrzennej, a także wska-

zania możliwości rozwoju tego rodzaju współpracy w układzie instytucjonal-

nym i funkcjonalnym. 

Słowa kluczowe: polityka przestrzenna, współpraca, samorząd lokalny 
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Wprowadzenie 

Wśród licznych zadań, jakie ustawodawca powierzył samorządowi lokal-

nemu do realizacji, można wyróżnić te ściśle związane ze sposobem gospoda-

rowania przestrzenią. Wyszczególnić tu można m.in. komunalne budownictwo 

mieszkaniowe, ochronę środowiska, dbałość o infrastrukturę społeczną, drogo-

wą, wodną i kanalizacyjną, zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną 

i cieplną, dbałość o gminną zieleń i zadrzewienie oraz gminne tereny rekreacyj-

ne i urządzenia sportowe. 

Konsekwencją dobrze zaprojektowanej i zagospodarowanej przestrzeni 

publicznej jest m.in. większa atrakcyjność inwestycyjna i mieszkaniowa gminy. 

Zarówno krajowe, jak i zagraniczne przedsięwzięcia inwestycyjne stanowią 

główną siłę napędową dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki 

samorządowej. Wpływają bowiem pozytywnie na parametry rynku pracy po-

przez aktywizację społeczności lokalnej i redukcję bezrobocia, co w później-

szym czasie skutkuje wzrostem ogólnego dobrobytu mieszkańców. 

Celem opracowania jest określenie ważkości współpracy międzygminnej 

służącej kreowaniu lokalnej przestrzeni, wskazanie możliwości rozwijania ta-

kiej współpracy w układzie instytucjonalnym i funkcjonalnym oraz zaprezen-

towanie wybranych form kooperacji samorządu lokalnego (realizującego zin-

dywidualizowaną politykę przestrzenną) na przykładzie gmin nadmorskich wo-

jewództwa zachodniopomorskiego. 

1. Realizacja polityki przestrzennej przez samorząd gminny 

Na sprawne funkcjonowanie systemu regulującego sposób zagospodaro-

wania lokalnej przestrzeni wpływają wszelkie decyzje przestrzenne, które po-

winny być zgodne z realizowaną na terenie gminy polityką przestrzenną. Kom-

patybilność tych elementów determinuje późniejszą skuteczność polityki prze-

strzennej – podstawowego (obok polityki społecznej i gospodarczej) elementu 

prowadzenia zintegrowanej polityki rozwoju samorządu gminnego
1
. Zasadni-

                                                           
1  Por. M. Borsa, Polityka przestrzenna w gospodarce lokalnej i regionalnej, w: Gospodarka 

regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 177; 

http://www.mir.gov.pl/ rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/strony/polityka_przestrzenna.as- 

px (4.09.2009). 
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czym celem polityki jest osiągnięcie lub przywrócenie szeroko rozumianego ła-

du przestrzennego, a także stworzenie odpowiednich warunków dla zrównowa-

żonego rozwoju
2
 gospodarujących podmiotów (por. rys. 1). 

Za planowanie i politykę przestrzenną w gminie odpowiadają lokalne or-

gany władzy: wójt/burmistrz lub prezydent miasta (organ wykonawczy w gmi-

nie) i rada gminy (miejska/miasta), będąca organem uchwałodawczym (stano-

wiącym) i kontrolującym wykonywanie prawa w gminie. Realizacji przyjętych 

przez lokalne władze celów służy szerokie spektrum dostępnych instrumentów 

polityki przestrzennej
3
.  

Podstawowymi instrumentami służącymi przekształcaniu ograniczonej 

i zróżnicowanej przestrzeni, a także realizacji zrównoważonego rozwoju gminy, 

są opracowywane strategie rozwoju, planowanie przestrzenne, wydawane decy-

zje lokalizacyjne, oraz pozwolenia na korzystanie z zasobów środowiska 

i wprowadzanie w nim zmian
4
. Umożliwiają uzyskanie u podmiotów funkcjo-

nujących na danym obszarze pożądanego przez lokalne władze zachowania 

(zgodnego z założeniami polityki przestrzennej). Wykorzystywane instrumenty 

polityki przestrzennej powinny być zatem nieustannie weryfikowane i w razie 

konieczności odpowiednio dostosowywane do rodzaju przyjętego celu oraz 

uwzględniać takie czynniki jak: szybkość, skuteczność działania i łatwość za-

stosowania danego instrumentu, kompetencje i możliwości finansowe podmio-

                                                           
2  Rozwój zrównoważony stanowi jedyny akceptowalny we współczesnym świecie rodzaj 

rozwoju jednostek terytorialnych. 
3  Podział instrumentów polityki przestrzennej prezentowany w literaturze przedmiotu doko-

nywany jest m.in. ze względu na charakter oddziaływania na zachowanie się jednostek w prze-

strzeni (bezpośrednie i pośrednie), ze względu na środki przymusu lub środki stymulujące i znie-

chęcające, a także ze względu na źródła powstawania (podział na instrumenty administracyjno-

prawne, finansowe, informacyjne, prawno-własnościowe, kształtowania infrastrukturalnego), 

a także ze względu na czas (instrumenty strategiczne, operacyjne, realizacyjne – wykorzystywane 

w bieżącej działalności jednostki terytorialnej). Szerzej: T. Topczewska, W. Siemiński, Gospodar-

ka gruntami w gminie, Difin, Warszawa 2003, s. 12–13; J. Kot, Zarządzanie rozwojem gmin 

a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, 

s. 108; M. Jastrzębska, Polityka a strategia i zarządzanie w jednostce samorządu terytorialnego 

w sferze ogólnej i finansowej, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 12, s. 7–8. 
4  K. Gutkowska, J. Ozimek, Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji 

z UE. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości, Wydawnictwo Szkoły Głów-

nej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2001, s. 349; J. Kitowski, Bariery prawne i ekonomicz-

ne funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w warunkach globalnego kryzysu 

gospodarczego, „Rzeszowskie Studia Prawnicze” 2011, nr 1, s. 284–319. 



224 Marta Szaja 

 

tów stosujących instrument, pojawiające się bariery formalnoprawne, rzeczowe 

i społeczne
5
. 

 

Rys. 1.  Umiejscowienie polityki przestrzennej w zintegrowanej polityce rozwoju gmi-

ny 

Źródło:  opracowanie własne. 

                                                           
5  A. Nowakowska, Podstawy polityki regionalnej, w: J. Chądzyński, A. Nowakowska, 

Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007, 

s. 199–218; M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu roz-

woju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 73; A. Potoczek, J. Stępień, Podstawy strategii 

rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki 

w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 61. 
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Podstawą istnienia i rozwoju gmin są wykonywane na ich terenie działal-

ności wynikające z roli, jaką poszczególne jednostki odgrywają w społecznej 

i gospodarczej strukturze regionu i kraju. W tym znaczeniu mówi się o określo-

nych funkcjach gmin
6
. Jednym ze stosowanych ujęć jest rozpatrywanie gminy 

jako miejsca zamieszkania (funkcja mieszkaniowa) i miejsca pracy oraz ocena 

relacji między tymi dwoma podstawowymi funkcjami. Rozważając funkcje 

gminy z perspektywy miejsca pracy można wyróżnić dwie zasadnicze grupy
7
: 

a) produkcyjne – m.in. przemysł, rzemiosło, rolnictwo, przetwórstwo rol-

no-spożywcze, przemysł drzewny; 

b) usługowe – m.in. funkcje: handlowe, turystyczne, komunikacyjne, ad-

ministracyjno-polityczne, kulturalno-oświatowe, uniwersyteckie, 

Obronne, religijne.  

Realizując przedsięwzięcia inwestycyjne władze gmin bazują przede 

wszystkim na czynnikach wewnętrznych. W sposób świadomy i metodyczny 

przekształcają dostępną przestrzeń, tworząc nowe i/lub przekształcając dotych-

czasowe funkcje
8
. Często to właśnie inwestycje publiczne (dotyczące m.in. in-

frastruktury komunalnej oraz innych obiektów o charakterze publicznym) wa-

runkują powstawanie lub przynajmniej określają warunki ekonomiczne inwe-

stycji realizowanych przez inne podmioty. Stanowią również mechanizm bez-

pośrednio kształtujący wizerunek i cechy użytkowe lokalnej przestrzeni
9
. 

Podejmowanie przedsięwzięć inwestycyjnych (w szczególności tych 

o charakterze strategicznym dla jednostki) stanowi dla samorządów lokalnych 

nierzadko znaczące obciążenie – zarówno w aspekcie finansowym, jak i organi-

zacyjnym. Uzasadnione wydaje się zatem widoczne zainteresowanie władz lo-

kalnych podejmowaniem współpracy międzygminnej. Umożliwia to łatwiejsze 

osiąganie zamierzonych celów, szybsze i sprawniejsze wykonywanie zadań pu-

blicznych oraz wspólne rozwiązywanie problemów, m.in. tych o charakterze 

przestrzennym. 

                                                           
6  W literaturze przedmiotu prezentowane są różne klasyfikacje funkcji gmin. Por. M. Jer-

czyński, Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, w: Studia nad 

strukturą funkcjonalną miast, red. K. Dziewoński, „Prace Geograficzne IG PAN” 1973, nr 97. 
7  Por. J. Słodczyk, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opol-

skiego, Opole 2003, s. 56–63; W. Maik, Podstawy geografii miast, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1997, s. 32. 
8  Sukcesja funkcji to zjawisko zastępowania się kolejnych funkcji na pozycji dominującej. 

Szerzej: M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa 1977, s. 111 i in. 
9  W.A. Gorzym-Wilkowski, Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006, s. 120. 
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2. Formy i możliwości współpracy międzygminnej 

Ustawa ustrojowa o samorządzie gminnym stanowi, że gmina jako osoba 

prawna może, w celu wykonywania zadań, tworzyć jednostki organizacyjne, 

a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarzą-

dowymi
10

. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze 

współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego (…), które mogą 

sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać 

pomocy, w tym pomocy finansowej
11

.  

Oprócz uwzględnionych w ustawie o samorządzie gminnym form organi-

zacyjno-prawnych samorządy gmin wykorzystują do współpracy międzygmin-

nej także spółki prawa handlowego. Obowiązujące przepisy prawa umożliwiają 

gminom zrzeszanie się w formie stowarzyszeń, tj. Lokalne Organizacje Tury-

styczne (LOT) i Lokalne Grupy Działania (LGD) oraz fundacji, które dopusz-

czają udział w nich innych niż JST podmiotów (w tym osób fizycznych)
12

. Na 

rysunku 2 zaprezentowano wybrane, trwałe formy współpracy międzygminnej. 

                                                           
10  Art. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 

ze zm.). 
11  Art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 

ze zm.). 
12  Współpraca JST w Polsce – stan i potrzeby, red. A. Porawski, Projekt predefiniowany. Bu-

dowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi 

rozwoju lokalnego i regionalnego, Poznań 2013, s. 4. 
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Rys. 2.  Zasadnicze formy współpracy samorządów gmin 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 ze zm.), Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, nr 20, poz. 104 ze zm.), Ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997, nr 9 poz. 43 ze zm.), 

Forma współpracy Cel współpracy Podstawa prawna 

Związki międzygminne (ko-
munalne) 

Porozumienia komunalne 

Spółki prawa handlowego 

Stowarzyszenia gmin 

Lokalna Grupa Dzia-
łania (LGD) 

Lokalna Organizacja 

Turystyczna (LOT) 

wspólne wykonywanie zadań 
publicznych 

w sprawie powierzenia jednej 
z gmin (stron porozumienia) 

określonych w nim zadań pu-
blicznych 

zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb ludności w drodze 

świadczenia usług powszech-
nie dostępnych 

wspieranie idei samorządu te-
rytorialnego oraz obrona 

wspólnych interesów 

przygotowanie lokalnej stra-
tegii rozwoju; wdrażanie 

opracowanych w strategii pro-
jektów z wykorzystaniem 

przyznanych środków finan-
sowych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

art. 64–73a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym 

art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym 

art.2, art.9, art.10 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 r. o gospodarce komu-
nalnej; Ustawa z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych; 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach 

art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym; przepisy 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – 

Prawo o stowarzyszeniach 

art. 3, art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach; 

art. 15, art. 20 ustawy z 7 marca 
2007 r. o wspieraniu rozwoju obsza-

rów wiejskich z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 
1999 r. o Polskiej Organizacji Tury-

stycznej (POT); 
do tworzenia i działania lokalnych or-

ganizacji turystycznych stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach 

– promocja turystyczna ob-
szaru działania LOT-u 

– wspomaganie funkcjono-
wania i rozwoju informacji 
turystycznej 

– inicjowanie, opiniowanie 
i wspieranie planów rozwo-
ju i modernizacji infrastruk-
tury turystycznej 

– współpraca z Polską Or-
ganizacją Turystyczną. 
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Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, 

nr 94, poz. 1037 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 

2013, poz. 21), Ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-

skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (Dz.U. 2007, nr 64, poz. 427 ze zm.), Ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) (Dz.U. z 1999, 

nr 62, poz. 689 ze zm.). 

Ze względu na ograniczenia objętościowe, w pracy przybliżono tylko te 

formy organizacyjno-prawne, które uwzględniają jednorodną (tzn. międzyg-

minną) współpracę samorządów w ramach realizacji zadań o charakterze uży-

teczności publicznej. Pierwszymi tego rodzaju formami, regulowanymi przepi-

sami ustawy o samorządzie gminnym, są związki i porozumienia międzygmin-

ne
13

. 

Związek komunalny jest strukturą współpracy dobrowolnej
14

, umożliwia 

przekazanie realizacji zadań publicznych wyodrębnionemu pod względem 

prawnym, organizacyjnym i finansowym podmiotowi. Ma zatem charakter za-

daniowy. Wyszczególnienie określonej kategorii zadań i scedowanie ich na po-

wstały związek komunalny z pewnością umożliwia rzetelną i skoordynowaną 

realizację przyjętych celów, przekraczającą możliwości pojedynczej gminy
15

. 

Związek międzygminny, w odróżnieniu od wchodzących w jego skład gmin, nie 

jest obarczony szerokim katalogiem zróżnicowanych w swej treści zadań i kon-

centruje swą działalność tylko na zadaniach przekazanych do jego gestii. 

W konsekwencji następuje jednoczesne przeniesienie praw i obowiązków zwią-

zanych z ich wykonywaniem
16

.  

Zadania przekazane przez gminy stają się zadaniami własnymi związku, 

wraz z wszelkimi tego prawnymi następstwami
17

. W związku z powyższym 

                                                           
13  Art. 64–73a, art. 74 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990, nr 16 poz. 95 ze zm.). 
14  Prawo gminy do suwerennego decydowania zarówno o utworzeniu związku, przystąpieniu 

do niego, jak i wystąpieniu z niego wpisuje się w konstytucyjną zasadę samodzielności samorzą-

du. Za: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 marca 2008 r., sy-

gn. akt IV SA/Gl 49/08, LEX nr 466375. 
15  Związek umożliwia zrzeszonym w nim członkom „połączenie sił" w celu łatwiejszego 

i o większej skali zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych. Za: Wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 6 maja 2011 r., sygn. akt II CSK 409/10, LEX nr 863960. 
16  D. Dąbek, Prawo miejscowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 188. 
17  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 czerwca 1995 r., XII/86/95, OSS 

1995, nr 4, poz. 157. 
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gminy wchodzące w skład związku nie mogą realizować we własnym imieniu 

zadań, które scedowały na związek
18

. Charakter prawny związku jest wyzna-

czony przekazanymi mu zadaniami, których wykonywanie może przejawiać się 

m.in. w wydawaniu aktów władczych, prowadzeniu działalności gospodarczej, 

tworzeniu jednostek organizacyjnych, zawieraniu umów
19

. 

W przypadku porozumień publicznoprawnych przepisy obowiązującego 

prawa umożliwiają ich zawieranie pomiędzy jednostkami samorządu terytorial-

nego (JST) wszystkich kategorii, tj. jednostkami tego samego, jak i różnych 

stopni
20

. Porozumienie komunalne, podobnie jak związek gmin, oparte jest na 

zasadzie dobrowolności nawiązującej do konstytucyjnej zasady samodzielności 

jednostek samorządowych
21

. Celem zawarcia porozumienia komunalnego przez 

gminy jest przeniesienie (czyli przekazanie lub powierzenie) wykonania (reali-

zacji) zadania na inną gminę niż ta, do której należy wykonanie określonego 

zadania
22

. Porozumienie komunalne stanowi zatem publicznoprawną formę 

współdziałania, w ramach której wraz z przeniesieniem zadań stanowiących jej 

przedmiot, dochodzi do transferu praw i obowiązków związanych z przenoszo-

nymi zadaniami
23

. Przy czym gmina, która powierzyła wykonanie zadania pu-

                                                           
18  Za: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 16 kwietnia 2008 roku, 

NK.II.AŁ.0911-80/08, „Wspólnota” 2008/18/30). 
19  D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-

goszcz–Kraków 2003, s. 241. 
20  Ustawy ustrojowe pozwalają na zawieranie dwóch kategorii porozumień międzysamorzą-

dowych: w układzie horyzontalnym (celowe), czyli porozumienia międzygminne (art. 74 ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym), porozumienia powiatów (art. 73 ust. 1 ustawy o samorządzie 

powiatowym), porozumienia, w których stronami są miasta na prawach powiatu I gminy (art. 74 

ustawy o samorządzie powiatowym), porozumienia województw (art. 8 ust. 2 ustawy o samorzą-

dzie województwa), a także porozumienia w układzie wertykalnym (zadaniowe); są to porozu-

mienia, w ramach których następuje przekazanie przez województwo wykonania jego zadań po-

wiatom bądź gminom z jego terenu (art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa) lub poro-

zumienia, w ramach którego następuje przekazanie przez powiat wykonania jego zadań gminie 

(art. 4 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym). Szerzej: J. Korczak, O nieporozumieniach wo-

kół porozumień w administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 6, s. 24; M. Ofiar-

ska, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, C.H. Beck, 

Warszawa 2008, s. 382.  
21  Ustawodawca pozostawił uznaniu gmin podjęcie decyzji w przedmiocie zarówno podjęcia 

współdziałania w formie porozumienia, ukształtowania jego treści, jak i zakończenia uczestnic-

twa w porozumieniu. 
22  M. Ofiarska, Formy publicznoprawne…, s. 377. 
23  W przypadku prywatnoprawnych form współdziałania (form prawa cywilnego) nie można 

przekazać kompetencji o charakterze władczym. Szerzej: Z. Leoński, Formy współdziałania 

w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 4, s. 55. 
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blicznego, ma obowiązek udziału w kosztach jego realizacji
24

. Wykonywanie 

zadania będącego przedmiotem porozumienia komunalnego nie powoduje bo-

wiem zmiany jego charakteru, tzn. pozostaje ono w dalszym ciągu zadaniem 

określonego samorządu gminnego, nawet gdy w ramach porozumienia zostało 

przeniesione na rzecz innej gminy
25

. W wyniku zawarcia porozumienia docho-

dzi jedynie do zmiany podmiotowej sposobu realizacji zadań publicznych. Za-

dania te wykonuje jeden z uczestników porozumienia na rzecz pozostałych, 

w ramach swojej właściwości i przez swoje organy i jednostki organizacyjne
26

.  

Rozkład odpowiedzialności pomiędzy uczestników porozumienia za reali-

zowane w jego ramach zadania jest odmienny aniżeli w przypadku związków 

międzygminnych. Realizacja zadań publicznych przez gminę w formie porozu-

mienia nie zdejmuje z niej odpowiedzialności za ich poprawną realizację. 

Oznacza to, że ewentualna odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykony-

wanym zadaniem obciąża solidarnie gminę przekazującą (powierzającą) i gminę 

przejmującą zadanie. Ponadto na gminie przekazującej (powierzającej) zadanie 

spoczywa odpowiedzialność na zasadzie winy w wyborze partnera
27

. 

Inną formę prowadzenia gospodarki komunalnej, tzn. służącej przede 

wszystkim zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia 

usług powszechnie dostępnych, stanowią spółki prawa handlowego. Samorządy 

gminne, jak i jednostki terytorialne wyższego szczebla, mogą tworzyć oraz 

uczestniczyć (poprzez nabycie akcji lub udziałów) w spółkach prawa handlo-

wego, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Kapitałową spółkę 

komunalną do realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej może powołać 

m.in. jedna lub kilka gmin, samorząd gminny ze związkiem międzygminnym 

oraz związek międzygminny. Ustawa o gospodarce komunalnej nie zawiera 

w tym zakresie ograniczeń. Spółkę z o.o. i akcyjną do prowadzenia działalności 

                                                           
24  Za: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego, NK.3.4131.131.2012. 

KJ, Szczecin 22.02.2013 roku, s. 2.  
25  K. Bandarzewski, Wieloszczeblowość samorządu terytorialnego i jego komplementarność 

w ujęciu Konstytucji, ustawodawstwa i orzecznictwa, w: Samorząd terytorialny, zasady ustrojowe 

i praktyka, red. P. Sarnecki, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2005, s. 133. 
26  M. Ofiarska, Formy publicznoprawne…, s. 434. 
27  Zgodnie z art. 417 § 2 kodeksu cywilnego, jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy pu-

blicznej zlecono, na podstawie porozumienia, gminie, JST albo innej osobie prawnej, solidarną 

odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je gmina, JST al-

bo Skarb Państwa. Za: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, 

poz. 93 ze zm.) 
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komunalnej w sferze użyteczności publicznej gmina może utworzyć również 

z podmiotami spoza sektora publicznego (tzn. z podmiotami prywatnymi)
28

.  

W przypadku stowarzyszeń zawieranych przez gminy (stowarzyszeń jed-

norodnych) ustawodawca ograniczył ich tworzenie do „wspierania idei samo-

rządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów”
29

. Pojedyncza gmina 

może być członkiem więcej niż jednego stowarzyszenia. Natomiast do jego po-

wstania niezbędne są co najmniej 3 gminy
30

. Ustawodawca nie wprowadza żad-

nych ograniczeń terytorialnych w odniesieniu do uczestnictwa w stowarzysze-

niu gmin, w szczególności nie ma wymogu, by uczestnikami stowarzyszenia 

były jednostki bezpośrednio sąsiadujące ze sobą lub z tego samego obszaru. 

Zawiązane stowarzyszenie stanowi odrębny od tworzących go gmin podmiot 

prawa, który uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Reje-

stru Sądowego
31

. Przy czym stowarzyszenie nie jest powoływane do wykony-

wania funkcji administracji publicznej, zwłaszcza stanowienia aktów wład-

czych, z tego powodu nie można przenosić na nie kompetencji o charakterze 

władczym
32

. Samorząd gminny, powierzając stowarzyszeniu zadanie, nie wy-

zbywa się zatem możliwości jego samodzielnej realizacji i ponosi odpowie-

dzialność za jego wykonanie. 

Obowiązujące przepisy prawa zakładają swobodę gmin w zrzeszaniu się, 

udziale, wystąpieniu i rozwiązaniu stowarzyszenia, a także w samodzielnym 

wyznaczaniu celów, określaniu struktur, metod i programów jego działania. Za-

kładają przy tym długoterminowy charakter celów i zadań zawiązanego stowa-

rzyszenia, obowiązek przeznaczania całości dochodu z działalności gospodar-

                                                           
28  Por. W. Gonet, Ustawa o gospodarce komunalnej: komentarz, wzory umów i regulaminów, 

Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 53–55; Art. 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz.U. 1997, nr 9, poz. 43 ze zm.). 
29  Ograniczenie to nie dotyczy ani powiatów, ani województw, z którymi gminy mogą two-

rzyć stowarzyszenia (mieszane). Stowarzyszenia mogą mieć zatem zarówno zakres lokalny, re-

gionalny, jak i ogólnokrajowy. Za: art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
30  Por. art. 84 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
31  Stowarzyszenia gmin, jak i pozostałych jednostek samorządowych wpisywane są do reje-

stru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 

ZOZ. Szerzej: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1993 r., sygn. III CZP 48/93, 

OSNC 1993 roku, Nr 11, poz. 200; Współpraca JST w Polsce – stan i potrzeby…, s. 43. 
32  Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2006, s. 191. 
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czej prowadzonej przez stowarzyszenie na realizację jego celów statutowych 

oraz zakaz podziału dochodu między członków stowarzyszenia
33

. 

Rozpatrując współpracę międzygminną w kontekście realizowanej przez 

samorządy gminne polityki przestrzennej, jako płaszczyzny koordynacji ich 

zamierzeń rozwojowych, należy mieć na uwadze nie tylko możliwość dynami-

zacji tego rodzaju współpracy w układzie instytucjonalnym, ale również 

w układzie funkcjonalnym. W tym celu, biorąc za przykład gminy nadmorskie 

województwa zachodniopomorskiego, podjęto próbę wskazania perspektyw 

rozwoju współpracy międzygminnej także w tym obszarze.  

3. Egzemplifikacja współpracy międzygminnej w obszarze kreowania 

lokalnej polityki przestrzennej przez gminy nadmorskie województwa 

zachodniopomorskiego 

Analiza sytuacji gmin nadmorskich województwa, stanowiących względ-

nie jednorodną grupę jednostek
34

, umożliwia stosunkowo przejrzystą prezenta-

cję form podejmowanej współpracy międzygminnej w ramach realizowanej po-

lityki przestrzennej. Charakterystyczna dla gmin nadmorskich dominująca 

funkcja turystyczna
35

 stanowi jeden z silniejszych katalizatorów przekształceń 

lokalnych przestrzeni
36

. Nieustanna aktywność lokalnych podmiotów, przekła-

                                                           
33  Szerzej: P. Sarnecki, Wolność zrzeszania się, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1998, s. 75 i in.; 

M. Ofiarska, Formy publicznoprawne współdziałania…, s. 311; Wyrok Trybunału Konstytucyj-

nego z dnia 10 listopada 2004 r., sygn. akt Kp 1/04, OTK-A 2004, nr 10, poz. 105, Art. 2 Ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, nr 20, poz. 104 ze zm.), 
34  Homogeniczność samorządów lokalnych w znacznym stopniu ułatwia identyfikację przy-

czyn, rodzajów oraz konsekwencji przekształceń struktur przestrzennych. Analizie poddano: Dar-

łowo – miasto i gmina wiejska, Postomino, Będzino i Mielno, Kołobrzeg – miasto i gmina wiej-

ska, Ustronie Morskie, Rewal, Trzebiatów, Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin oraz miasto Świnouj-

ście. 
35  Studia literatury przedmiotu pozwoliły założyć, że funkcja turystyczna ma w gminach cha-

rakter powszechny. Oznacza to, że każdą gminę można scharakteryzować z punktu widzenia po-

ziomu natężenia funkcji turystycznej i jej przebiegu w czasie, i na tej podstawie określić etap 

rozwoju gminy jako obszaru recepcji turystycznej (czyli rozróżniać stadium ukształtowania funk-

cji turystycznej gminy). Szerzej na ten temat: A. Matczak, Problemy badania funkcji turystycznej 

miast Polski, Acta Universitatis Lodziensis, „Turyzm” 1989, nr 5, s. 27–39; J.J. Parysek, Miasta 

Polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnic-

two Naukowe, Poznań 2005, s. 99 i in. 
36  Dynamika zmian zagospodarowania przestrzeni gmin nadmorskich jest zdecydowanie wyż-

sza niż w pozostałych gminach województwa. Wskazują na to m.in. wyniki przeprowadzonej ana-

lizy porównawczej gmin województwa zachodniopomorskiego przy pomocy zaproponowanego 

przez Z. Hellwiga taksonomicznego miernika rozwoju (TMR). Szerzej: Z. Hellwig, Taksonome-
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dająca się bezpośrednio na jakość i sposób gospodarowania gminną przestrze-

nią, implikuje kolejne przemiany lokalnego środowiska. Władze gmin nadmor-

skich, ze względu na liczne walory przyrodnicze jednostek, zobowiązane są do 

podejmowania działań zapobiegających ich degradacji. Zadania o charakterze 

przestrzennym samorządy gminne realizują zarówno we własnym zakresie, jak 

i wykorzystując do tego celu poszczególne formy współpracy międzygminnej 

(por. tab. 1). 

Tabela 1 

Partycypacja gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego w związkach 

i porozumieniach międzygminnych  

Związki międzygminne z udziałem gmin nadmorskich 

lp. 
Nazwa związku 

i jego siedziba 

Gminy nadmor-

skie uczestni-

czące w związ-

ku 

Zadania 
Data reje-

stracji 

1 Związek Gmin 

Wyspy Wolin 

z siedzibą w 

Międzyzdrojach  

3 gminy – 

Dziwnów, Mię-

dzyzdroje, Wo-

lin 

Zadania z zakresu ochrony środowiska: 

budowa i modernizacja ujęć wód, stacji 

uzdatniania wód i sieci wodociągowych, 

oczyszczalni ścieków i kanalizacji, gazy-

fikacja, promocja turystyki. 

20.08.1991 

2 Związek Miast 

i Gmin Dorzecza 

Parsęty z siedzi-

bą w Karlinie  

22 gminy – 

w tym: miasto 

Kołobrzeg, 

gmina Koło-

brzeg, Ustronie 

Morskie 

Ochrona i kształtowanie środowiska do-

rzecza Parsęty, ochrona wód, ziemi, po-

wietrza i krajobrazu, rekreacja, turystyka, 

budowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków i urządzeń kanalizacyjnych i 

wodociągowych, współpraca w zakresie 

ochrony przeciwpowodziowej, rozwój in-

frastruktury administracyjnej, komunika-

cyjnej, informatycznej, sportowej, kultu-

ralno-oświatowej i gospodarczej, eduka-

cja ekologiczna. 

27.05.1992 

3 Komunalny 

Związek Celowy 

„SIGPOZ” 

z siedzibą 

w Szczecinie  

13 gmin – w 

tym: Rewal 

Zakup sprzętu i oprogramowania kompu-

terowego oraz zapewnienie serwisu, 

komputeryzacja gmin, tworzenie systemu 

informatycznego, organizowanie szkoleń. 

25.05.1993 

                                                                                                                                              

tria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele, w: Taksonomia – teoria i jej zastosowania, Aka-

demia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1990. 
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Związki międzygminne z udziałem gmin nadmorskich 

lp. 
Nazwa związku 

i jego siedziba 

Gminy nadmor-

skie uczestni-

czące w związ-

ku 

Zadania 
Data reje-

stracji 

4 Związek Gmin 

Trzebiatów–

Rewal z siedzibą 

w Trzebiatowie 

2 gminy – Re-

wal 

i Trzebiatów 

Budowa i eksploatacja zakładu gospo-

darki odpadami. 

3.08.2001 r. 

5 Celowy Związek 

Gmin R-XXI z 

siedzibą w No-

wogardzie  

27 gmin – w 

tym: 

Dziwnów, 

Międzyzdroje, 

Rewal, Świno-

ujście, Trzebia-

tów, Wolin 

Wspólne planowanie i wykonywanie za-

dań założonych w polityce ekologicznej 

obejmujących w szczególności zadania 

utrzymania czystości i porządku, urzą-

dzeń sanitarnych, wysypisk i unieszko-

dliwiania odpadów komunalnych, reali-

zacja Planu Gospodarki Odpadami, bu-

dowa Zakładu Gospodarki Odpadami i 

eksploatacja składowiska, świadczenie 

usług publicznych z zakresu gospodarki 

odpadami w celu zaspokajania zbioro-

wych potrzeb mieszkańców gmin będą-

cych uczestnikami Związku. 

5.09.2002 r. 

Porozumienia międzygminne z udziałem gmin nadmorskich 

lp. Strony porozu-

mienia mię-

dzygminnego 

Zadania nr pozycji Data publi-

kacji 

1 Miasto Szczecin 

i Miasto Świno-

ujście 

W sprawie przekazania do prowadzenia 

zadań z zakresu orzekania o stopniu 

niepełnosprawności 

Dz. Urz. Woj. nr 

22, poz. 482 

6.06.2001 

2 Koszalin, Będzi-

no i Mielno 

W sprawie wspólnej realizacji zadania 

polegającego na uruchomieniu prze-

prawy przez jezioro Jamno 

Dz. Urz. Woj. nr 

16, poz. 306. 

30.12.2005 

3 Miasto Darłowo 

i Gmina Darło-

wo 

W sprawie objęcia wychowaniem 

przedszkolnym dzieci zamieszkałych na 

terenie Gminy Darłowo w przedszko-

lach prowadzonych przez Gminę Mia-

sto Darłowo 

Dz. Urz. Woj. nr 

24, poz. 474 

2.01.2008 

4 Miasto Koło-

brzeg i Gmina 

Kołobrzeg 

W sprawie utworzenia wspólnej Straży 

Miejskiej 

Dz. Urz. Woj. nr 

21, poz. 400 

31.01.2008 

5 Międzyzdroje, 

Świnoujście 

i Wolin 

W sprawie utworzenia „Europejskiego 

Centrum Różnorodności Biologicznej 

Wolin-Uznam” 

Dz. Urz. Woj. nr 

24, poz. 475 

7.02.2008 

6 Koszalin i Bę-

dzino 

W sprawie przejęcia do realizacji przez 

Miasto Koszalin zadania własnego 

Gminy Będzino w zakresie organizacji 

lokalnego transportu zbiorowego na te-

renie Gminy Będzino do miejscowości 

Jamno 

Dz. Urz. Woj. nr 

108, poz. 2617 

28.11.2008 
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Związki międzygminne z udziałem gmin nadmorskich 

lp. 
Nazwa związku 

i jego siedziba 

Gminy nadmor-

skie uczestni-

czące w związ-

ku 

Zadania 
Data reje-

stracji 

7 Koszalin i Miel-

no 

Porozumienie z dnia 29 maja 2009 r. 

w sprawie przejęcia sezonowego przez 

Miasto Koszalin do realizacji w okresie 

letnim zadania własnego Gminy Mielno 

w zakresie organizacji lokalnego trans-

portu zbiorowego na terenie Gminy 

Mielno 

DZ. URZ. WOJ. 

2009.56.1443 

30.07.2009 

8 Miasto Świnouj-

ście i Miasto 

Szczecin 

Porozumienie z dnia 17 września 2010 

r. zawarte w sprawie przejęcia przez 

Gminę Miasto Szczecin zadań z zakresu 

orzekania o niepełnosprawności i stop-

niu niepełnosprawności dla osób 

z terenu Gminy Miasto Świnoujście 

DZ. URZ. WOJ. 

2010.126.2497 

8.12.2010 

9 Mielno i Będzi-

no 

Porozumienie z dnia 7 października 

w sprawie częściowego powierzenia 

zadania Gminie Będzino w zakresie 

edukacji publicznej – wychowania 

przedszkolnego dzieci 3- 4-letnie będą-

ce mieszkańcami Gminy Mielno, 

a uczęszczające do przedszkoli prowa-

dzonych przez Gminę Będzino 

DZ. URZ. WOJ. 

2010.134.2702 

28.12.2010 

10 Miasto Koło-

brzeg i Gmina 

Kołobrzeg 

Porozumienie międzygminne nr 

EKS.031.1.20112011 z dnia 12 lipca 

2011r. w sprawie przejęcia przez Gminę 

Miasto Kołobrzeg zadań z zakresu ob-

jęcia wychowaniem przedszkolnym 

uczniów będących mieszkańcami gmi-

ny Kołobrzeg, w przedszkolach pu-

blicznych i oddziałach przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych prowa-

dzonych przez Gminę Miasto Koło-

brzeg 

DZ. URZ. WOJ. 

2011.125.2269 

28.10.2011 

11 Miasto Koło-

brzeg i Gmina 

Kołobrzeg 

Porozumienie międzygminne Nr 

EKS.031.2.2011 z dnia 12 lipca 2011r. 

w sprawie przejęcia przez Gminę Mia-

sto Kołobrzeg zadań z zakresu oświaty 

dotyczących umożliwienia realizacji 

obowiązku szkolnego przez uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów bę-

dących mieszkańcami Gminy Koło-

brzeg, w szkołach podstawowych i 

gimnazjach prowadzonych przez Gminę 

Miasto Kołobrzeg 

DZ. URZ. WOJ. 

2011.125.2270 

28.10.2011 

12 Mielno i Będzi-

no 

Porozumienie międzygminne z dnia 29 

września 2011 r. zawarte w sprawie 

wspólnej realizacji zadania pod nazwą: 

„Przebudowa drogi Gąski–Śmiechów” 

DZ. URZ. WOJ. 

2011.154.3221 

21.12.2011 
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Związki międzygminne z udziałem gmin nadmorskich 

lp. 
Nazwa związku 

i jego siedziba 

Gminy nadmor-

skie uczestni-

czące w związ-

ku 

Zadania 
Data reje-

stracji 

13 Miasto Koło-

brzeg i Gmina 

Rewal 

Porozumienie międzygminne nr 

EKS.031.20.2011 z dnia 17 grudnia 

2011 r. w sprawie przejęcia przez Mia-

sto Kołobrzeg zadań z zakresu objęcia 

wychowaniem przedszkolnym niepeł-

nosprawnego ucznia, będącego miesz-

kańcem Gminy Rewal, uczęszczającego 

do Miejskiego Przedszkola Integracyj-

nego Nr 6 w Kołobrzegu, ul. Kościusz-

ki 9, dla którego organem prowadzącym 

jest Miasto Kołobrzeg. 

DZ. URZ. WOJ. 

2012.946 

27.04.2012 

14 Miasto Koło-

brzeg i gminy: 

Dygowo, Sie-

myśl, Sławobo-

rze, Ustronie 

Morskie i Ry-

mań 

Porozumienie międzygminne z dnia 1 

marca 2013 r. w sprawie przejęcia przez 

Gminę Miasto Kołobrzeg od gmin: Dy-

gowo, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie 

Morskie i Rymań zadań w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków 

DZ. URZ. WOJ. 

2013.1130 

7.03.2013 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://mac.bip.gov.pl/rejestry/zwiazki-

powiatow-i-zwiazki-miedzygminne_12_12.html (30.06.2014), Dzienniki Urzę-

dowe Województwa Zachodniopomorskiego za lata 1999–2014 (http://www. 

szczecin.uw.gov.pl; http://e-dziennik.szczecin.uw. gov.pl). 

Silną podstawę kooperacji gmin nadmorskich województwa zachodnio-

pomorskiego stanowią jasne, przejrzyste i regulowane przepisami prawa zasady. 

Umożliwiają jednoznaczne zdefiniowanie odpowiedzialności współpracujących 

ze sobą jednostek. Czytelny podział obowiązków oraz kosztów pozwala gmi-

nom na sprawną, skuteczną i bardziej efektywną realizację nałożonych przez 

ustawodawcę zadań. W sytuacji, gdy realizacja lokalnej polityki przestrzennej 

stanowi znaczące obciążenie dla budżetów gmin, organizacja i świadczenie 

usług w jej ramach (przekraczających indywidualne możliwości gmin), dzięki 

zawiązanej współpracy wydaje się jak najbardziej zasadnym i pożądanym dzia-

łaniem władz. 

Podejmowana przez gminy nadmorskie współpraca służy przede wszyst-

kim zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności w zakresie dostępu do infra-

struktury gospodarczej, tj.: infrastruktura transportowa, wodna, kanalizacyjna, 

energetyczna, gospodarki odpadami. Przykład w tym obszarze stanowią m.in.: 

Związek Gmin Wyspy Wolin z siedzibą w Międzyzdrojach, Związek Miast 
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i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, Związek Gmin Trzebiatów – 

Rewal z siedzibą w Trzebiatowie, Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą 

w Nowogardzie, a także zawarte w latach 2005–2013 porozumienia między- 

gminne.  

Uwzględniając dotychczasowy charakter współpracy międzygminnej 

wśród badanych jednostek, można założyć, że jej rozwój w układzie funkcjo-

nalnym będzie możliwy przede wszystkim w odniesieniu do funkcji turystycz-

nych, komunikacyjnych oraz bezpośrednio związanych z dbałością i ochroną 

środowiska naturalnego. 

Podsumowanie 

Władze lokalne nieustannie mierzą się z koniecznością godzenia rozbież-

nych celów jednostek i grup zamieszkujących obszar gminy. Obowiązujące 

przepisy prawa obligują je do podejmowania działań uwzględniających i godzą-

cych interesy możliwie najszerszej grupy odbiorców lokalnej oferty. Rodzi to 

ciągłą potrzebę racjonalizacji zagospodarowania przestrzennego, przy jednocze-

snym stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dbałości o lokalne 

środowisko. W rezultacie dochodzi do zintensyfikowania procesów przekształ-

ceń gminnej przestrzeni, a to z kolei zobowiązuje władze gmin do podejmowa-

nia bardziej stanowczych kroków. Konieczna staje się zatem aktywność, w wy-

niku której nastąpi „niwelowanie dysproporcji pomiędzy różnymi układami 

przestrzenno-społecznymi, zrównoważenie rozwoju struktur przestrzennych, 

stworzenie układów zapewniających wysoką jakość warunków życia i możli-

wości efektywnego gospodarowania”
37

. 

W tym świetle bardzo istotnego znaczenia nabiera możliwość podejmowa-

nia współpracy przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego. Kształtowa-

nie (w szczególności aktywnej) polityki przestrzennej przez samorząd gminy 

należy do zadań niezwykle praco- i kosztochłonnych. Przykład gmin nadmor-

skich województwa zachodniopomorskiego wyraźnie wskazuje, że wykorzy-

stywanie nieskomplikowanych form współpracy (związki i porozumienia mię-

dzygminne) stwarza gminom możliwość tworzenia mocnych więzi partnerstwa 

w różnych obszarach funkcjonowania – również w polityce przestrzennej. 

                                                           
37  J. Kołodziejski, O przyszły kształt polskiej przestrzeni, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–

Kraków 1991, s. 89. 
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Streszczenie 

Wieloletnie planowanie strategiczne oraz prognozowanie finansowe sta-

nowią od wielu lat jedne z kluczowych problemów zarówno teoretycznych, jak 

i praktycznych, z jakimi borykają się nauka finansów, prawo oraz jednostki sa-

morządu terytorialnego. Zagadnienia wieloletniego planowania strategicznego 

i finansowego, pozostając nieskoordynowanymi, uniemożliwiają nie tylko wła-

ściwe ukierunkowanie wydatkowania publicznych środków finansowych, ale 

i w zasadzie wykluczają możliwość podjęcia skutecznych działań na rzecz re-

alizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wzrost znaczenia tej ostatniej 

w zakresie tzw. zielonej gospodarki, w wymiarze tak europejskim, jak i global-

nym, stawia jednak nowe wyzwania, którym w najbliższym czasie sprostać bę-

dą musiały zarówno instytucje planowania strategicznego, jak i finansowego. 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, strategie rozwoju lokalnego, 

wieloletnia prognoza finansowa 
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Wprowadzenie 

Problematyka zrównoważonego rozwoju podjęta została po raz pierwszy 

blisko 40 lat temu. W swoich podstawowych założeniach miała ona na celu po-

godzenie albo połączenie elementów o charakterze ekonomicznym, społecznym 

i środowiskowym. Problematyka ta dopiero od kilku lat zyskuje na znaczeniu 

w obszarze nauki finansów i prawa, w tym prawa finansowego. Jak należy do-

mniemywać, znaczenie to będzie z każdym rokiem rosło. Kluczowe działania 

finansów publicznych, do jakich niewątpliwie należy planowanie i prognozo-

wanie wieloletnie, będą musiały odpowiedzieć na wyzwania zrównoważonego 

rozwoju. 

Podkreślić należy, że zrównoważony rozwój nieprzerwanie pozostaje kon-

cepcją budzącą skrajne emocje, od entuzjazmu po negację, i rodzi wiele pytań 

odnoszących się tak do kwestii formalnych, jak i praktycznych. Obecnie coraz 

częściej zrównoważony rozwój postrzegany jest nie tylko jako zasadnicza 

z dróg rozwoju światowego i lokalnego, ale także jako konieczność, która nie 

ma alternatywy. Podstawowe znaczenie zrównoważonego znaczenia w dalszym 

rozwoju świata podkreśliła Deklaracja Przyszłość, której chcemy (ang. Future 

we want) przyjęta w Rio de Janeiro podczas Szczytu Ziemi, który miał miejsce 

w dniach 20–22 czerwca 2012 roku Wskazano tu na potrzebę dalszego 

uwzględniania zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach, zintegro-

wania aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, uznania ich 

wzajemnych powiązań, tak aby osiągnąć zrównoważony rozwój w jego wszyst-

kich wymiarach. Podkreślono, że eliminacja ubóstwa, zmiana niezrównoważo-

nych i promowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji oraz 

ochrona i zarządzanie przyrodniczą bazą zasobową rozwoju gospodarczego 

i społecznego stanowią nadrzędne cele i istotne wymogi zrównoważonego roz-

woju
1
. Wskazano również na zieloną gospodarkę (ang. green economy) jako na 

nowy model gospodarowania, w którym zwiększeniu ulega zakres ekologicz-

nych rozwiązań. Jak podkreślono, jest to droga do osiągnięcia zrównoważonego 

rozwoju, a nie koncepcja alternatywna. To idea wiążąca w umiejętny i spójny 

sposób ochronę środowiska naturalnego i wzrost gospodarczy. Obejmować ma 

ona w szczególności rozwój czystych technologii, odnawialnych źródeł energii, 

poprawę efektywności energetycznej i materiałowej, zmianę modelu konsump-

                                                           
1  http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf. 
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cji, tworzenie zielonych miejsc pracy, budowę gospodarki wykorzystującej róż-

norodność zasobów naturalnych opartej na niskoemisyjnej dostawie energii, 

a nawet zieloną reformę fiskalną. 

Zakreślone w wymiarze międzynarodowych deklaracji cele postawią 

w najbliższych kilkudziesięciu latach instytucje finansowe, w tym przede 

wszystkim instytucje finansowego planowania strategicznego w obliczu no-

wych wyzwań. Z uwagi na podkreślaną priorytetową rolę działań podejmowa-

nych u podstaw, odpowiedzieć na te wyzwania będą musiały także, a może 

przede wszystkim, samorządy lokalne. Odpowiedź ta w warunkach polskich 

obejmować będzie zarówno obszar lokalnego planowania strategicznego, jak 

i prognozowania wieloletniego. 

Celem artykułu jest wskazanie na potrzebę wypracowania właściwych ma-

terialno- i formalnoprawnych powiązań pomiędzy planowaniem strategicznym 

w wymiarze lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym oraz 

pomiędzy lokalnym planowaniem strategicznym a wieloletnim prognozowa-

niem finansowym, dla potrzeb realizacji zrównoważonego rozwoju. W artykule 

podkreślono również kluczowe znaczenie wieloletniego prognozowania finan-

sowego dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju na poziomie samorządowym 

oraz trudności w jego realizacji. Ze względu na złożoność problematyki, zosta-

nie ona w niniejszym opracowaniu jedynie zasygnalizowana. Poszczególne za-

gadnienia, z uwagi na specjalizacje naukowe reprezentowane przez autorki, 

omówione zostaną w wymiarze interdyscyplinarnym, tj. prawno-finansowym. 

1. Zrównoważony rozwój w planowaniu strategicznym 

Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnych samorządów nierozerwal-

nie wiązany był z ochroną środowiska naturalnego. Jak wskazywano w literatu-

rze przedmiotu: ,,Te samorządy, które uznają ochronę środowiska za priorytet 

w ich rozwoju, nazywają swoje lokalne plany (strategie rozwoju – dop. autorek) 

strategiami zrównoważonego rozwoju”
2
. Także w literaturze przedmiotu zwią-

zek lokalnych strategii rozwojowych ze zrównoważonym rozwojem (strategii 

zrównoważonego rozwoju) wiązany był przede wszystkim z ochroną środowi-

ska naturalnego. Mówiło się w szczególności o ekorozwoju gminy wzorowa-

                                                           
2  D. Burzyńska, Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 121. 
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nym na globalnym programie działań, czy o spójności tego programu z polityką 

ekologiczną państwa i regionu
3
. 

Stwierdzić należy, że związek merytoryczny lokalnego planowania strate-

gicznego z planowaniem na poziomie globalnym, unijnym oraz krajowym (pla-

nowaniem strategicznym w układzie pionowym, materialnym), niezależnie od 

stopnia jego dotychczasowego nacisku na rolę ochrony środowiska, nie podle-

gał i nadal nie podlega kwestionowaniu. Należy jednak zauważyć, że w związ-

ku z założeniami przyjętymi w przywołanej już Deklaracji Przyszłość, której 

chcemy z 2012 roku, aktualnie realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju 

wymagała będzie innego spojrzenia na kwestie ochrony środowiska naturalnego 

w planowaniu strategicznym, a mianowicie poprzez pryzmat zielonej gospodar-

ki. Podkreślić należy w tym kontekście, że sam zrównoważony rozwój pozo-

stawał, począwszy od swojego pojawienia się jako koncepcja rozwoju świata 

podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku, koncepcją enigmatyczną. 

Dopiero ostatnie lata i podkreślenie priorytetowości rozwoju społeczno-

gospodarczego poprzez właściwą, tj. zintegrowaną ze środowiskiem gospodarkę 

i konsumpcję – zieloną gospodarkę, rzuciło nowe światło na całą problematykę. 

Deklaracja Przyszłość, której chcemy wyodrębniła aż 23 obszary mieszczące się 

w spektrum zrównoważonego rozwoju. Zaliczono tu w szczególności: likwida-

cję ubóstwa, bezpieczeństwo żywności i żywienia oraz zrównoważone rolnic-

two, wodę i kanalizację, energię, czy zrównoważoną turystykę i transport. 

Warto nadmienić, iż trend rozwoju w kierunku zielonej gospodarki wi-

doczny był jeszcze przed Szczytem Ziemi w Rio de Janeiro w 2012 roku Od-

zwierciedliła go mianowicie przyjęta dla Europy już w 2010 roku Strategia na 

rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu spo-

łecznemu (Strategia Europa 2020). Wskazała ona jako jeden z trzech prioryte-

tów rozwojowych Europy wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej 

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
4
. Trend 

rozwoju w kierunku zielonej gospodarki znalazł także swój wyraz w przyjętej 

dla Polski (średniookresowej) Strategii Rozwoju Kraju 2020 z września 2012 

roku Strategia krajowa zwróciła ponadto uwagę na wymiar terytorialny podej-

mowanych działań, wzmocnienie i lepsze wykorzystanie potencjałów regional-

                                                           
3  S. Kozłowski, Ekorozwój w gminie. Materiały informacyjne do przygotowywania programu 

ekorozwoju gminy, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok–Kraków 1993, s. 10. 
4  http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf. 
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nych, znaczenie samorządu terytorialnego i innych podmiotów w dynamizacji 

rozwoju regionów i kraju
5
. 

Wskazane powyżej dokumenty strategiczne: Deklaracja Przyszłość, której 

chcemy, Strategia Europa 2020, Strategia Rozwoju Kraju 2020, jak również 

strategie rozwoju regionalnego, powinny w kluczowy sposób oddziaływać na 

merytoryczną zawartość lokalnych strategii rozwojowych. Nie można jednakże 

pominąć znaczenia lokalnych priorytetów i potrzeb społeczno-rozwojowych. 

Problematyka ta stanowi od dawna przedmiot szerokich rozważań w literaturze. 

Zauważyć należy jednakże, że nie kwestie związków merytorycznych pomiędzy 

strategiami stanowią przedmiot zasadniczych dyskusji. Wskazuje się przede 

wszystkim, że strategie rozwojowe samorządów (strategie zrównoważonego 

rozwoju) nie są jedynymi dokumentami lokalnego planowania strategicznego. 

Spotkać możemy się również z innymi dokumentami o takim charakterze. Na-

leżą tu chociażby lokalna ,,Agenda 21”, czy ,,plan rozwoju lokalnego”. Podnosi 

się brak obligatoryjności sporządzania dokumentów strategicznych, powielanie 

strategii, brak skoordynowania z możliwościami ich finansowej realizacji, nie 

w pełni realizowane cele krajowe, nie wspominając o dalszych horyzontach 

w ich określaniu (unijnych, międzynarodowych), oddzielenie planowania stra-

tegicznego od planowania finansowego, brak monitorowania realizacji strategii 

rozwojowych z osiągniętymi efektami i wykorzystaniem środków finanso-

wych.
6 

Podkreślić wymaga, że prawidłowa konstrukcja strategii rozwojowych 

w układzie pionowym (materialnym), a zatem związków ze strategiami rozwoju 

regionu, kraju, Unii Europejskiej, a nawet strategiami rozwoju globalnego, jak 

również stawiane im wymogi formalnoprawne stanowią przesłankę realizacji 

koncepcji zrównoważonego rozwoju w jej nowym aspekcie – zielonej gospo-

darki. Przez wymogi formalnoprawne rozumieć należy, również w opinii auto-

rek, w pierwszej kolejności obligatoryjność ich sporządzania, przez wymogi 

materialnoprawne z kolei, w szczególności ujednolicenie stawianych im wymo-

gów w zakresie zawartości treściowej. Podstawowym problemem pozostaje 

jednak właściwe skoordynowanie i powiązanie planowania strategicznego 

z planowaniem finansowym, które powinno mieć miejsce poprzez odnośne re-

gulacje ustawowe. 

                                                           
5  http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/Strate- 

gia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf, s. 9. 
6  D. Burzyńska, Rola inwestycji ekologicznych…, s. 80. 
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2. Lokalne strategie rozwojowe a wieloletnie prognozowanie finansowe 

jako narzędzia dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 

Potrzeba wypracowania optymalnych powiązań pomiędzy wieloletnią pro-

gnozą finansową sporządzaną przez samorządy lokalne (WPF) a strategiami 

rozwoju gminy, powiatu lub województwa wynika z oczywistej przesłanki, 

a mianowicie programy, projekty i zadania prorozwojowe jednostek samorządu 

terytorialnego, będące narzędziem realizacji przyjętych przez organy stanowią-

ce jednostek samorządu terytorialnego celów strategii rozwoju jednostki samo-

rządu, powinny mieć określone źródła finansowania oraz przeprowadzoną dia-

gnozę sytuacji finansowej.
 
WPF powinna być efektem finalnym procesu wielo-

letniego planowania finansowego, jak również dokładnej analizy scenariuszy 

finansowania zadań, których głównym założeniem ma być osiągnięcie celów 

określonych w strategiach rozwojowych. Należy mieć oczywiście na uwadze, 

że proces konstrukcji WPF nie jest działaniem o charakterze statycznym, w któ-

rym łatwo jest przewidzieć i określić wszystkie czynniki wpływające na funk-

cjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. 

Punktem łączącym WPF ze strategiami rozwoju lokalnego, pokazującym 

jednocześnie istotę, rolę wieloletniego planu finansowego, wydaje się być na 

chwilę obecną, wymuszona przez ustawodawcę, konieczność planowania 

wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych w jednostkach samorządu terytorial-

nego. „Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wie-

loletniego planu finansowego i powinien być opracowany w formie załącznika 

zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: na-

zwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywa-

nia przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji 

i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach 

oraz limitu zobowiązań”
7
.
 
W tym kontekście rodzi się ponownie pytanie, czy 

przedsięwzięcia rzeczywiście istotne z punktu widzenia rozwoju danej jednostki 

samorządowej to te, które mieszczą się jednocześnie w obszarach będących ak-

tualnie w spectrum zrównoważonego rozwoju. Jak już powyżej wskazano, od-

powiedzi na powyższe pytania udzielać powinny strategie rozwojowe samorzą-

dów, skonstruowane prawidłowo w układzie pionowym (materialnym), a zatem 

                                                           
7  E. Czołpińska, Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 

„Finanse Komunalne” 2010, nr 5, www.samorzad.LEX.pl, s. 3. 
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prawidłowo powiązane ze strategiami rozwojowymi wyższego szczebla, jak 

również spełniające właściwie skonstruowane wymogi formalnoprawne. Wy-

zwania stojące zarówno przed Polską, jako państwem członkowskim Unii Eu-

ropejskiej, jak i przed samą Unią Europejską w obliczu zmieniającego się świa-

ta i uwarunkowań życia, wymuszają bowiem ścisłą współpracę i integrację poli-

tyki samorządowej z polityką krajową, unijną, a nawet światową – aktualnie 

w kontekście realizacji założeń zielonej gospodarki. 

Podkreślić należy, że dopiero prawidłowa konstrukcja strategii rozwojo-

wych jest przesłanką dla właściwego sporządzania WPF. Inne wymogi stawiane 

WPF mają w tym układzie charakter wtórny, co oczywiście nie umniejsza ich 

znaczenia w kontekście innych celów, jakie stawiane są lokalnemu prognozo-

waniu finansowemu – racjonalności, przejrzystości, efektywności wydatkowa-

nia środków publicznych. Także zatem dla prawidłowego sporządzenia WPF, 

koniecznym staje się ujednolicenie ram prawnych dla tworzenia i funkcjonowa-

nia lokalnych strategii rozwojowych. Nie można jednak zapominać, że zarówno 

dokumenty rozwoju strategicznego, jak i powiązane z nimi dokumenty plano-

wania finansowego wspólnie mają wspomagać realizację koncepcji zrównowa-

żonego rozwoju. 

3. Problematyka wieloletniej prognozy finansowej w kontekście potrzeby 

osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 

Wprowadzona z początkiem 2010 roku do obowiązującego porządku 

prawnego WPF miała stać się odpowiedzią na finansowe aspekty optymalnej 

realizacji strategii rozwojowych samorządów, jak również na dopasowanie do 

planowania na szczeblu unijnym. Miała ona za zadanie połączyć w spójną ca-

łość strategie rozwojowe samorządu z wieloletnim planowaniem inwestycyj-

nym (WPI). „Władze gminne w momencie uchwalania budżetu oraz realizując 

przyjętą strategię rozwoju zmuszone były uwzględniać w swoich decyzjach za-

gadnienia inwestycyjne. Samo WPI stanowiło proces, którego efektem pośred-

nim miało być stworzenie warunków do długofalowego harmonijnego rozwoju 

lokalnej społeczności i gospodarki, osiągane w drodze poprawy inwestycyjnych 

czynników sprzyjających rozwojowi”
8
. Miało być ono swoistym łącznikiem 

                                                           
8  D. Burzyńska, Rola inwestycji ekologicznych..., s. 137 i n. 
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pomiędzy celami wyznaczanymi w strategiach rozwojowych a zadaniami przy-

jętymi do realizacji przez samorząd terytorialny i zawartymi w budżetach. 

Głównym jego celem miała być optymalizacja wydatków inwestycyjnych sa-

morządów, ponieważ już na etapie planowania zdefiniowane miały być precy-

zyjnie zarówno potrzeby inwestycyjne, jak i możliwości finansowe, co wspólnie 

stanowić miało narzędzie umożliwiające wybór priorytetowych, najistotniej-

szych zadań inwestycyjnych odpowiadających w pierwszym rzędzie wizjom 

strategicznym. 

Podstawowym założeniem przyjętej w ustawie o finansach publicznych 

konstrukcji WPF stało się zespolenie w całość prognoz kwot długu oraz WPI 

oraz wydłużenie okresu ich analizy. WPF z założenia miała stać się swoistym 

łącznikiem mającym za zadanie zespolić rozwiązania dotychczas funkcjonujące 

z nowymi. Jej głównym celem miało być, obok realizacji celów już powyżej 

wskazanych, zwiększenie racjonalności gospodarowania środkami publicznymi, 

zwiększenie przejrzystości polityki fiskalnej, ocena możliwości inwestycyjnych 

oraz zdolności kredytowej, zerwanie z zasadą roczności w wydatkowaniu środ-

ków publicznych, przyspieszenie wydatkowania środków oraz realizacji inwe-

stycji, poprawa dostępu do zewnętrznych, w szczególności unijnych źródeł do-

chodów. Jak się podkreśla, „jednym z ważniejszych instrumentów polityki fi-

nansowej samorządu terytorialnego, wzmacniającym zarządzanie strategiczne 

w danej jednostce, może być właśnie WPF. Może być ona ważnym narzędziem 

poprawy alokacji środków budżetowych i integralnym elementem strategii roz-

woju jednostki samorządu terytorialnego”
9
.
 
Wprowadzenie WPF związane było 

ze zmianą metod zarządzania i przejściem od stawianych przy konstruowaniu 

budżetu pytań o planowane zamierzenia do pytań o efekty podejmowanych 

działań. 

Przy tak przyjętych założeniach, WPF powinna była stać się dokumentem 

o charakterze strategicznym w obszarze finansów, stanowiącym podstawę funk-

cjonowania i rozwoju samorządów. Podkreślenia wymaga jednak, że sama WPF 

nie była nigdy bezpośrednio wiązana z koncepcją zrównoważonego rozwoju lo-

kalnego. Fakt ten wydaje się sam w sobie świadczyć o dotychczasowej słabości 

koncepcji zrównoważonego rozwoju w planowaniu strategicznym i finanso-

                                                           
9  L. Patrzałek, Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialne-

go i jej relacje z Wieloletnim planem finansowym państwa, Zeszyty Naukowe PTE nr 10, Kraków 

2011, s. 254. 
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wym, mających miejsce w warunkach polskich. Temat ten pozostaje zatem sam 

w sobie wart pogłębionych analiz. 

Wśród obecnej w literaturze przedmiotu, licznej krytyki aktualnie funkcjo-

nującej WPF wskazuje się, że do czynników wewnętrznych utrudniających 

przygotowanie i realizację wieloletniej prognozy finansowej zaliczyć można 

przede wszystkim: brak powiązania prognozy ze strategią jednostki samorządu 

terytorialnego oraz z zadaniowym planowaniem budżetowym, a także koniecz-

ność wprowadzania stosunkowo częstych zmian do prognozy, wynikających 

z podejmowania niezaplanowanych wcześniej działań. Należy być świadomym, 

że WPF przygotowywana jest najczęściej przez grupę osób, mających także in-

ne obowiązki, co utrudnia dokładne i rzetelne przeanalizowanie wszystkich 

elementów wpływających na jej konstrukcję i może mieć wpływ na realizm 

przygotowanego planu
10

. Ponadto na kształt wieloletniej prognozy finansowej 

wpływają także czynniki ekonomiczne i polityczne, mające wpływ na hierarchi-

zację planowanych celów oraz realizowanych zadań. Do czynników zewnętrz-

nych zaliczyć można: zmienność prognoz wskaźników makroekonomicznych, 

na których samorządy opierają swoje plany, znaczące ograniczenie samodziel-

ności finansowej samorządów – zarówno w aspekcie dochodowym, jak i wy-

datkowym (co ma swoje źródło w ustroju państwa), ograniczenia w zakresie za-

ciągania zobowiązań przez samorządy, a także – stosunkowo często – długie 

horyzonty czasowe prognoz (sięgające np. dwudziestu lat), co obniża ich wiary-

godność. Zupełnie inaczej z kolei, wyglądają kwestie dotyczące zalet i wad 

WPF sporządzanej przez jednostki samorządu terytorialnego z punktu widzenia 

władz centralnych. Poruszane są tam kwestie związane z jawnością, przejrzy-

stością finansów publicznych oraz efektywnym zarządzaniem środkami pu-

blicznymi. Podkreśla się, że samorząd uwypukla całkowicie odmienne aspekty 

tego dokumentu. Jednostki samorządu terytorialnego tworzą WPF, ponieważ 

jest to obowiązek nałożony na nie przepisami prawa. „W obecnej sytuacji samo-

rządy wszystkich szczebli prowadzą intensywną akcję inwestycyjną związaną 

z wykorzystaniem środków w obecnej perspektywy unijnej (…). Sytuacja ta 

wywołuje niezrównoważone budżety, a w konsekwencji konieczność ich zbi-

                                                           
10  J. Szołno-Koguc, Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami 

samorządowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 682, Ekonomiczne Problemy 

Usług nr 76, 2011, s. 267. 
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lansowania poprzez zadłużenie się JST. WPF potrzebne są zatem samorządom, 

aby mogły pozyskiwać finansowanie z rynków finansowych”
11

. 

W kontekście przedstawionej powyżej problematyki prawidłowego funk-

cjonowania i realizacji WPF stwierdzić należy, iż trudno na obecnym etapie 

oczekiwać, iż założona rola WPF jako narzędzia finansowego planowania stra-

tegicznego oraz narzędzia pomocniczego dla strategii rozwojowych będzie mo-

gła być wykorzystywana dla potrzeb realizacji koncepcji zrównoważonego 

rozwoju. Na dzień dzisiejszy organy samorządowe przyjmują ponadto strategię 

rozwoju, koncentrując się na wymienieniu potrzeb społeczności lokalnych, nie 

wiążąc ich z posiadanymi możliwościami finansowymi. Ponadto występuje 

brak powiązań z innymi planami wieloletnimi, jak również zwiększania rangi 

WPF przy jednoczesnym minimalizowaniu znaczenia rocznego planowania do-

chodów, wydatków i wyniku budżetu jednostki samorządu terytorialnego bez 

uwzględnienia powiązań występujących pomiędzy tymi dokumentami
12

. 

Pokreślić należy, że planowanie przyszłych działań samorządowych, 

obecnie pozostawiające wiele do życzenia, powinno pozwolić na pełną symula-

cję i ułatwić wybór określonego wariantu lub zamiennych rozwiązań w sferze 

funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że konstruk-

cja WPF powinna być powiązana z wyborem najbardziej efektywnych inwesty-

cji przeznaczonych do realizacji, z określeniem kolejności ich wykonania i pre-

zentacją podstawowych i alternatywnych planów ich finansowania. W poszcze-

gólnych zaś okresach WPF ważnym elementem staje się wyliczenie wolnych 

środków przeznaczanych przez samorząd na inwestycje. Co więcej, jednostki 

samorządu terytorialnego powinny w praktyce wdrażać zasady obejmujące kon-

cepcję zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym podnoszeniu standardu 

usług świadczonych na rzecz swoich mieszkańców. Jednostki samorządu chcą-

ce wdrażać te zasady, ograniczone jednocześnie przez zasoby finansowe będące 

w ich dyspozycji, muszą poszukiwać funduszy zewnętrznych, w szczególności 

unijnych. Co więcej, wszelkie inwestycje finansowane z budżetu samorządu, 

jak się wydaje, z założenia niejako powinny przysparzać określonych, wymier-

nych korzyści i zwiększać katalog dochodów z obiektów infrastrukturalnych. 

Dotyczyć to może w szczególności zaopatrzenia ludności lokalnej w wodę pitną 

                                                           
11  Głos Samorządowców, Zalety i wady planowania wieloletniego z perspektywy trzeciego 

okresu przygotowywania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, „Biuletyn Informacyjny” nr 

1(76) 2013, RIO w Bydgoszczy, s. 35. 
12  L. Patrzałek, Znaczenie wieloletniej..., s. 254–255. 
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czy usługi kanalizacyjne. Korzyści te w perspektywie najbliższych lat powinny 

być analizowane, planowane i finansowane w kontekście koncepcji zielonej go-

spodarki. 

Podsumowanie 

Prawidłowo skonstruowane plany strategiczne rozwoju jednostek samo-

rządu terytorialnego powinny stać się podstawą dla sprawnego, ale także akcep-

towanego i rozumianego przez lokalną społeczność, funkcjonowania samorzą-

du. Nie można zapominać jednakże, że podnoszenie świadomości społecznej 

pozostaje kluczowe dla wprowadzania inwestycji mieszczących się w spectrum 

zrównoważonego rozwoju do lokalnych strategii rozwojowych i planowania ich 

dalszego finansowania.  

Należy być świadomym roli i znaczenia wieloletniego planowania finan-

sowego i strategicznego w funkcjonowaniu nie tylko samorządu terytorialnego, 

ale także szczebla centralnego. Należy być również świadomym roli i znaczenia 

wieloletniego planowania finansowego i strategicznego dla potrzeb realizacji 

wizji zrównoważonego rozwoju unijnego, a nawet globalnego. Odpowiednio 

opracowany, zharmonizowany system planów i strategii wieloletnich, w tym 

zwłaszcza finansowych, ma bowiem wymierny wpływ na poziom absorpcji 

w szczególności funduszy unijnych, umożliwiając realizację przyjętych założeń 

rozwoju Europy. „Brak powiązania planów o charakterze rzeczowym z długofa-

lowym planowaniem finansowym pozbawia je osadzenia w realiach finanso-

wych i osłabia skuteczność tego rodzaju planowania”
13

, jak również podważa 

samą zasadność ich sporządzania. 

WPF jest narzędziem mającym na celu unormowanie całego procesu zadań 

inwestycyjnych planowanych w lokalnych strategiach rozwojowych Powinna 

ona ustalać kolejność wykonywania zadań, ich zakres rzeczowy, fundusze, któ-

re służą ich realizacji. Powinna ona zabezpieczyć środki przeznaczane na finan-

sowanie zadań w kolejnych latach w granicach, które nie naruszają bezpieczeń-

stwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Jak wskazuje się w lite-

raturze, „całościowe i długookresowe spojrzenie na sytuację finansową jednost-

ki ma za zadanie przynosić określone korzyści: pozwala skoncentrować się na 

                                                           
13  E. Kornberger-Sokołowska, Problemy pozyskiwania środków unijnych przez polskie jed-

nostki samorządowe, http://www.nik.gov.pl/plik/id,1567.pdf, s. 9. 
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przedsięwzięciach rzeczywiście istotnych (wraz z zapewnieniem środków na 

ich realizację), a z drugiej strony ograniczać środki na zadania o mniejszym 

znaczeniu.”
14

 

Planowanie działań samorządów lokalnych zawarte w obecnie konstru-

owanych WPF w sposób instrumentalny, przedmiotowy i odtwórczy stara się 

połączyć ten dokument z planowaniem strategicznym ustanawiającym kierunek 

działalności jednostek samorządu terytorialnego. Okoliczność ta powinna ulec 

zmianie w szerokim zakresie obejmującym nie tylko WPF, ale również zasady 

powstawania lokalnych strategii rozwojowych. 
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cient coordinated, cause that the proper implementation of the concept of sustainable 

development remains difficult. The growing importance of the concept of sustainable 

development, especially the green economy concept poses the new challenges to meet 

the local financial and strategic planning. 
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SOCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE OF CITIES WITH DISTRICT 

RIGHTS IN POLAND IN THE CONTEXT OF THEIRS FINANCIAL 

ABILITIES AND THE NEEDS OF THE INHABITANTS  

Summary 

Social assistance system in Poland was redesigned in the years 2004–2006 

and, according to the promoted strategies of reduction of the welfare state, was 

based on decentralization. Local self-government took over a large number of 

responsibilities form the state but did not obtain adequate financial sources. 

While its revenue is considerably varied on the territory of Poland and closely 

related with local economic base, there is a risk that because of the poverty of 

local self-government substantial needs of its inhabitants will not be satisfied. 

The main aim of the thesis is to analyze if and how the richness of self-

government influences the level of social benefits for the members of the local 

community. 
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Introduction 

The social assistance system in Poland has undergone a significant evolu-

tion in the last quarter of a century. The creation of its fundaments in the begin-

ning of the 90's was based on the concept of, decentralization already wide-

spread in the countries of Western Europe, and many of the most significant 
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tasks related to social assistance were transfered to the local self-government 

units in accordance with the assumption that being closer to the citizens they 

will recognize their needs better and cater to a wider range of them incurring 

lower costs
1
. The system solutions adopted in Poland in the field of social assis-

tance tend to prompt wondering whether the transfer of a very large number of 

tasks in this field to the local government units does not affect the level of satis-

faction of the needs of local communities. Most of them are own tasks, includ-

ing those made compulsory and financed from the budget of the entity. In a sit-

uation where the revenue level of local governments in the state is highly diver-

sified and largely dependent on the income of natural and legal persons in the 

unit (own revenues at all levels of local government are based on the revenues 

from income taxes) and is only partially compensated by transfers from the state 

budget, there is a risk that the needy people will be deprived of help or will ob-

tain it only in a narrow range. Local governments in Poland receive funds from 

the state budget for the completion of a part of the social assistance tasks. The 

range and standard of the implementation of the remaining ones depends cru-

cially on the financial capacity of the entity and on the identified needs of its 

residents. In consequence it is a resultant of a few factors, out of which the ones 

of crucial importance are the following: the number of people eligible for social 

assistance benefits in the local government unit, the level of their poverty (or 

other factors determining the amount of the indemnity), reliability demonstrated 

by social employees assessing the scope of the needs of the local community 

and the financial ability of the self-government unit. The more freedom the lo-

cal governments have in deciding whether, how and how much help to provide, 

the greater the risk that it will limit the expenditure in this area, especially when 

they lack the resources for other important tasks. A similar negative result might 

occur if the demand for social services in the area is high and, consequently, 

support for a specific person small. It is therefore extremely important and in-

teresting to investigate how the level of expenditure on aid and social policies 

borne by the local government in different parts of Poland is formed and how it 

                                                           
1  See e.g.: J. Krzyszkowski, Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. 

Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 146; P. Smoke, Fiscal Decentralization in Deve-

loping Countries. A Review of Current Concepts and Practice, UNRISD, Switzerland 2001, s. 16 

i n. 
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is related to the scale of poverty in the population living there and the richness 

of local government. 

Geography of welfare expenditure (including the issue of decentralization 

of social assistance tasks) is attracting more and more attention; still it has not 

been discussed broadly enough yet. To date, in Poland the disparities of social 

assistance expenditure of the local self-government have not been the subject of 

deeper scientific researches. But the issue of diversity of local expenses in this 

field and its determinants was considered on the example of Norwegian munici-

palities and brought to important conclusions that should be confronted with 

experiences of local government units in other countries
2
. Nowadays, in litera-

ture it is emphasize that decentralization of social policy may have also negative 

effect on social entitlements and some redistributive mechanisms may be pro-

vided only on the national level
3
. They also underline the problem of resources 

for financing this type of tasks on the local level of governance. According to 

Smokes the lack of balance between revenue sources (including transfers) and 

the increases in service functions assigned to them are the major constraints of 

further expansion of local services
4
. Researches that focus on providing social 

assistance by the local self-government confirm that the more autonomous in 

conducting social policy the local authorities are the more social services and 

benefits differ across the country and that their decisions are determined by a 

wide range of factors dependent and independent from local self-government
5
. 

There is a risk that without the guidelines and the criteria that set parameters for 

local discretion, achieving consistency of purpose and approach in social policy 

across the country would be extremely. 

The main aim of the thesis is to analyze if and how the richness of self-

government influences the level of social benefits for the members of the local 

community. In order to investigate the relationship the share of beneficiaries 

                                                           
2 S. Lien, P.A. Pettersen, Local Government and Welfare Generosity: Municipality Spending on 

Social Welfare, „Scandinavian Studies” 2004, no. 27 (4), s. 343–365. 
3  L. Bifulco, M. Bricocoli, M.R. Monteleone, Activation and Local Welfare in Italy: Trends 

and issues, „Journal Compilation” 2008, no. 42, s. 143–159. 
4  P. Smoke, Fiscal Decentralization…, s.11 i n. 
5 D. Rauch, Central versus Local Service Regulation: Accounting for Diverging Old-age Care 

Developments in Sweden and Denmark, 1980–2000, „Social Policy and Administration” 2008, no. 

42 (3), s. 267–287; C. Hamnett, Special Division of Welfare: The Geography of Welfare Benefit 

Expenditure and of Housing Benefit in Britain, „Regional Studies” 2009, no. 43 (8), s. 1015–

1033. M. Craw, Deciding to Provide: Local Decisions on Providing Social Welfare, „American 

Journal of Political Science” 2010, no. 54 (4), s. 906–920.  
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who were granted the social assistance in number of inhabitants of a city be-

tween the self-government's spending on assistance and social policy and the 

needs of local communities to benefit in this regard and the financial possibili-

ties of individual self-governments the analysis included data describing all i.e. 

65 cities with district rights in Poland – a peculiar type of units which perform 

the tasks of municipalities and districts at the same time in the discussed field. 

The fact that the data referring to poverty in Poland are collected only on the 

level of provinces and there is no comprehensive information depicting the rate 

of this phenomenon on lower levels of the territorial division in the whole coun-

try determined the method of conducting the analysis and the details of discus-

sion. To specify the level of needs of the society two coefficients were used – 

the share of benefit recipients in the total population of the city with district 

rights (instead of the range of statutory poverty in a city) and the factor affecting 

poverty at most – the unemployment. The level of self-government's resource-

fulness was assessed per capita into account being taken two factors: total reve-

nues (including, among others, transfers from the state budget subsidy and 

grants transferred for a specific purpose) and much more diverse in the case of 

individual units own revenues of local government which are the main source of 

funding for their own tasks. To ensure comparability of data across the country 

also the volume of cities with district rights spending on assistance and social 

policy was divided by the number of its inhabitants. The analysis also included 

the expenditures allocated by the self-governments in the cities with district 

rights to: 1) benefits whose grant and height depends on the competent authority 

of the self-government but essentially their implementation falls within the 

scope of mandatory tasks of self-government, 2) benefits, which are financed by 

the government fully on a facultative basis. The research was based on the data 

collected in 2012 which are obligatorily sent by each unit of local self-

government in the country and stored by public institutions – Ministry of Fi-

nance, Ministry of Labour and Social Policy and on the Central Statistical Of-

fice data. 
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1. The position of cities with district rights in the system of social 

assistance in Poland 

Currently, for social assistance in Poland both the state administration and 

self-governments are responsible, but the burden of implementation and financ-

ing of the majority of tasks rests mainly on municipalities and districts. The 

substantial part of theirs duties in the field of social assistance are own tasks. 

Furthermore, predominately they are made mandatory, and only some on a fac-

ultative basis, after recognising the needs of the population and taking into ac-

count the financial capacity of the unit. Additionally the self-governments per-

form the tasks commissioned by the state's administration and the resolutions. 

These tasks and as well as the part of mandatory own tasks include the payment 

of certain allowances of rigidly specified amount based on the beneficiary's in-

come, local governments receive funds from the state budget in the form of tar-

geted subsidies. In practice, these amounts are often not enough to fully cover 

the expenses and the self-governments subsidize their implementation from 

their own revenues
6
. 

The social assistance tasks are performed by the particular levels of the 

self-government structure based on the principle of subsidiarity and each of 

them specializes in a specific type of them. The obligations of the municipalities 

include three groups of duties i.e.: building a system of social assistance, grant-

ing social assistance in the form of direct or indirect financial support and assis-

tance in kind. They are the main units performing the tasks of direct contact 

with the people being in the need of social assistance and the tasks in the field 

of benefits, which only slightly burden the districts and even less the self-

governments
7
. The domain of the districts is helping families and vulnerable, ill, 

elderly people or residents with special needs, which is accomplished through 

many specialized institutions e.g. nursing and education centers or assistance 

centers
8
. The provinces usually do not engage with direct social assistance; they 

focus mainly on developing plans, preparing programs aiming at solving social 

                                                           
6  J. Śmiechowicz, Nieadekwatność wielkości i rodzajów transferów z budżetu państwa do 

wzrastającego zakresu zadań samorządowych, w: Dotacje i subwencje w systemie finansowym 

samorządu terytorialnego, red. A. Borodo, TNOiK, Toruń, s. 82.  
7  I. Sierpowska, Pomoc społeczna, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa; W. Maciejko, 

Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 224. 
8  J. Śmiechowicz, Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle 

procesu decentralizacji zadań publicznych, Difin, Warszawa 2011, s. 25. 
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problems and making assessments
9
 and as a consequence do not bear high ex-

penses for tasks in the field of social assistance.  

2. Unemployment and poverty as the basic determinants of the society's 

need for social assistance 

A large part of the polish society are people living in modest or even very 

poor conditions. During couple of years after the Polish accession to the EU the 

financial situation of the Polish society had been gradually improving and the 

indicator of poverty risk (calculated as the proportion of the number of people 

with equivalent disposable income, which is 60% of the national median 

equivalised disposable income after social transfers) had been gradually reduced 

from 20.5% in 2005 to 16.9% in 2008. However, since 2009 the risk of poverty 

in Poland has been gradually increasing. At the end of 2011 its indicator was al-

ready as high as 17.7%. In the year 2012 (for the second time in a row) a de-

crease in the real value of household income by 0.2% and decrease of expenses 

by 0.8% was reported
10

. Apart from the given indicators poverty is also meas-

ured in Poland with, among others, the indicator of relative poverty – showing 

the percentage of people living in households in which the expenses were below 

50% of average expenditure of all households, statutory (taking into account the 

level of social intervention, and thus the amount of which, in accordance with 

the applicable law on social assistance entitles one to obtain financial benefits) 

and extreme (determined at the level of the subsistence minimum). In 2012, ex-

treme poverty affected 6.7% of people; the relative poverty index value slightly 

decreased, which was 16%, which is 0.7 of percentage point less than in 2011, 

while below the legal poverty line, there were 7% of Poles and this, in turn, was 

by 0.5 percentage point more than in the previous year
11

. An important factor 

                                                           
9  P. Chmielnicki, Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia 

ustrojowoprawne, Municipium SA, Warszawa 2005, s. 103; M. Dercz, Samorząd terytorialny w 

systemie ochrony zdrowia, Municipium SA, Warszawa 2005, s. 140. 
10  Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 roku w świetle wyników badania budżetów go-

spodarstw domowych, Materials for a conference on 29 May 2013, GUS, www.stat.gov.pl (11. 

02.2014). 
11  The threshold for social intervention in Poland was not indexed for 6 years, despite infla-

tion and the rising cost of living. The criterion for granting social assistance was valorised in the 

fourth quarter of 2012 and if it had been the basis for determining the range of basic poverty in 

the whole 2012 it would relate to 13.2%, and not only 7.2% people; Ubóstwo w Polsce w świetle 

badań GUS, GUS, Warszawa 2013, s. 7. 
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increasing the risk of living in extreme deficiency is the place of residence. 

Usually the bigger the city, the lower the risk. But these small groups of people 

living in large urban areas experience extremely deep poverty
12

. Taking the 

share of people receiving social benefits in the general population as the meas-

ure of poverty in the cities with the district rights it should be noted that the sit-

uation in the different entities differs considerably in this respect, and the per-

centage of population with this kind of support ranged from 1.6% to 12.5 %.  

Poverty in Poland threatens especially people who are unemployed, who 

are living on unearned sources and numerous families. The position in the job 

market is a factor determining the material and social status of a given person 

and his or her family. Meanwhile, the unemployment rate at the end of 2012 in 

Poland equaled 13.4% while 35.4% of people were unemployed for more than a 

year. Difficulties in finding a job are faced especially by young people – aged 

25–34 and they are not even protected by higher education. Unemployment 

considerably increases the risk of poverty of the family. While in the house-

holds where this phenomenon does not occur the rate of extreme poverty is 

about 5%, in the households where one person is unemployed – it increases to 

13% and in the families where at least two persons are unemployed it is 33%
13

. 

The level of unemployment in cities with district rights ranged from 4–5% in 

agglomerations like Warsaw, Sopot, Poznań i Wrocław to almost 23% in 

Włocławek i Grudziądz representing units inhabited by smaller population.  

3. Expenditure of the cities with district rights for social assistance and its 

territorial diversification in Poland 

Performing the social assistance tasks is regarded as one of the crucial are-

as of the self-government activities in Poland. Since the beginning of theirs ex-

istence they contributed a large part of resources remaining at local and regional 

entities disposal. During 1999–2006 the share of spending for social services 

delivered by all levels of self-government in Poland had been progressively in-

creasing from 10.4% in 1999 to 16.5% in 2006. Although in the subsequent 

years the financial resources for the implementation of these tasks had risen, the 

                                                           
12  G. Węcławowicz, Przestrzeń ubóstwa – nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno- 

-przestrzennego w miastach Polski, „Przegląd Geograficzny” 2001, no. 73, s. 451–475. 
13  Ubóstwo w Polsce…, s. 7. 
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position of social assistance expenditure in its overall structure had declined. 

The discussed group of expenditure had over the period 1999–2012 slightly 

smaller position in the budgets of the cities with district rights but it must be 

emphasized that these entities had covered at that time a great part of self-

government expenses for social assistance and policy. In 2002–2012 this per-

centage oscillated between 26% (in 2012) to 35% (in 2003). Considering the 

number of cities with district rights existing in Poland i.e. 65, such rates indicate 

on broad range of tasks and responsibilities of these entities and large amount of 

financial resources spent on to fulfil these duties. Such situation is the conse-

quence of performing by cities double tasks – attributed both to municipalities 

(responsible for delivering most of social benefits) and districts (responsible for 

family assistance). The data provided by cities with district rights for 2012 indi-

cate that the highest expenses were generated by payments of family benefits, 

advances of maintenance allowances and pensions (28.5%), public nursing 

homes (12.5%), social welfare centers (9.4%), education and care centers 

(6.8%), housing allowances (6.2%) and different forms of assistance in kind and 

financial allowances (in total 9.1%)
14

. Additionally high expenditure in these 

units are determined by large number of inhabitants eligible for benefits and by 

numerous social institutions existing on their territory. 

The amount spent for social assistance and social policy per capita in-

curred by the cities with district rights differs considerably in the country.  

  

                                                           
14  Own calculations based on data from the Ministry of Finance, www.mf.gov.pl (11.02.2014).  
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Figure 1. Expenditure of the cities with district rights for social assistance and policy 

per capita compared to the total revenue per capita 

Source:  Own elaboration based on MF and CSO data. 

The research findings, however do not confirm the thesis that the size of 

the revenue of local self-governments determines the scope of social assistance 

and policy expenditures. In the case of this group of units (after eliminating ex-

treme values) only a slight increasing tendency is visible in terms of expenses in 

the given field, however, it must be pointed out that the deviations from the 

general trends are very significant. The maximum expenses incurred for social 

assistance and policy are 2.5 times higher per capita than the lowest.  
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Figure 2. Expenditure of cities with district rights for social assistance and policy per 

capita compared to their own revenue per capita  

Source:  Own elaboration based on MF and CSO data. 

Surprising, however, are the results of the research of the size of social as-

sistance and policy expenditure per capita in conjunction with the own income 

collected by the cities with district rights. It turns out that in the discussed group 

of units a reversed relation between those values can be observed. Most often 

the higher the own income of the city, the lower the expenditures per capita for 

the tasks in the field of social assistance and policy. 
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Figure 3. The amount of cities' with district rights own revenue per capita in relation to 

the unemployment rate 

Source:  Own elaboration based on MF and CSO data. 

Such a situation can be caused by the fact that an essential part of the cit-

ies' with district rights own income is represented by the share in the proceeds 

of the tax on personal income paid by their residents. Thus they are higher in 

those units where the unemployment rate is relatively low. The other factors 

that may strongly affect the amount spent for social assistance and social policy 

per capita incurred by the cities with district rights are the scope of poverty and 

unemployment rate occurring in the area.  
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Figure 4. The expenditure for social assistance and policy in cities with district rights 

against the poverty rate 

Source:  Own elaboration based on MF and CSO data. 

As was already pointed out the range of poverty in reviewed entities was 

measured by the share of benefit recipients in the total population of the cities 

with district rights. The results of the analysis provide to unexpected infor-

mation – the number of inhabitants entitled to social protection and the total 

amount spent on social assistance and policy by cities with district rights in Po-

land are not correlated (the Pearson correlation coefficient is equal 0.01). The 

poverty rate differs more significantly than the total expenditures spent on this 

field of cities’ tasks. Moreover in as many as 46 of the 65 reviewed local units 

the total expenditure for social assistance stayed below the national average. 
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Figure 5. The expenditure for social assistance and policy per capita in cities with dis-

trict rights against the unemployment rate 

Source:  Own elaboration based on MF and CSO data. 

As the main reason of poverty, unemployment determines the expenses for 

social assistance and policy in cities with district rights and its high level is re-

flected in the expenditures per capita incurred by them for the social support. 
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Figure 6. The amount of facultative sensu largo benefits in cities with district rights 

against their total revenue per one inhabitant 

Source:  Own elaboration based on ML&SP, MF and CSO data. 

The resourcefulness of a city with district rights clearly translates into the 

amount of benefits per one beneficiary of social assistance, which are granted 

and determined by the competent organs of the unit. Such a tendency is revealed 

already in the case of facultative sensu largo benefits (the Pearson correlation 

coefficient is 0.34), and in the case of facultative sensu stricte benefits its even 

more visible (the Pearson correlation coefficient is 0.65). 
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Figure 7. The amount of facultative sensu stricte benefits in cities with district rights 

against their total revenue per one inhabitant 

Source:  Own elaboration based on ML&SP, MF and CSO data. 

It is noticeable that the amount of benefits, in granting which the govern-

ment has complete freedom varies greatly across the country and in 2012 ranged 

from 1 to 208 PLN per beneficiary. In almost 
1
/5 of units their value size ranged 

up to 20 PLN per beneficiary. Payments exceeding 100 PLN per person were 

implemented in 14 units. The highest amounts were granted in the richest city 

with district rights, in the capital of the country – Warsaw, which is character-

ized at the same time with the lowest unemployment rate among such units. In 

poor cities the level of facultative per capita benefits is usually very low. Great-

er financial abilities of the self-government not always mean, however, that it is 

interested in granting additional social assistance to its inhabitants.  

Final conclusions and recommendations  
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less for the discussed needs than the poorer self-governments. This relation be-

comes even more distinctive when the expenses are related to the self-

government's own income. This regularity indicates the important role of the 

transfers from the state budget in financing its tasks in the field of social assis-

tance and policy and confirms the thesis that the wealth of its units is deter-

mined by the financial situation of the residents of it. In wealthier local self-

government units the demand for help and social policy is lower, hence lower 

expenditure to finance this kind of tasks per capita. Larger financial capacity of 

local self-governments is instead reflected in the amount of granted facultative 

sensu stricte benefits.  

Taking into account the results of the above presented studies and consid-

ering the problem of implementing the tasks in the field of social assistance and 

policy in a broader context (i.e. taking into account the results of the checks car-

ried out by the Supreme Chamber of Control, which confirm that poorer munic-

ipalities inhabited by poor people have problems with the proper execution of 

the tasks of this field, including the fulfillment of certain statutory standards for 

their execution) some conclusions and recommendations can be formulated. 

In a country like Poland, that is characterized by large disparities in devel-

opment and wealth of individual units of local self-government and a high pro-

portion of people living on a shoestring, and even very poorly, decentralization 

of tasks in the field of social assistance and policy and funding the support with 

own income is risky, as it may lead to failure in satisfying significant needs of 

local communities being most in need of social support, its low efficiency, re-

duced access to social assistance and services of low standard by poorer munic-

ipalities. Recognizing the increased efficiency of local self-government over the 

government administration in terms of implementation of the tasks of social as-

sistance one can wonder about the proper source of funding of the tasks in this 

field. Undoubtedly, the financing of a substantial part of the benefits granted by 

the local self-government, as is the case in Poland, is a kind of protection for 

both the local self-governments and the people eligible for these benefits, but it 

is not an ideal solution. The transfer of funds from the state budget in the form 

of general subsidies, the purpose of which could be stated by the self-

government bodies, seems to be a much better solution. 
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WYDATKI NA POMOC I POLITYKĘ SPOŁECZNĄ MIAST NA PRAWACH 

POWIATU W POLSCE W KONTEKŚCIE ICH MOŻLIWOŚCI 

FINANSOWYCH I POTRZEB MIESZKAŃCÓW 

Streszczenie 

System pomocy społecznej w Polsce przeszedł w ciągu ostatniego ćwierćwiecza 

istotną przebudowę i, zgodnie z rozpowszechnionymi w państwach Europy Zachodniej 

wzorcami, oparty jest obecnie na zasadzie decentralizacji. Jednostkom samorządu tery-

torialnego przekazano zasadniczą część zadań z tej dziedziny nie zapewniając im jednak 

środków adekwatnych do ich zakresu. Znaczne zróżnicowanie dochodów samorządów 

na terenie kraju i ich ścisłe powiązanie z lokalną bazą ekonomiczną rodzi niepokój, że 

z uwagi na słabość finansową niektórych jednostek nie będą one w stanie zaspokoić 

ważnych potrzeb swoich mieszkańców. Za główny cel niniejszego opracowania przyję-

to więc zbadanie, czy i jak zasobność jednostek samorządu terytorialnego wpływa na 

poziom świadczeń społecznych przekazywanych członkom społeczności lokalnej, opie-

rając się na przykładzie miast na prawach powiatu w Polsce. 

Słowa kluczowe: wydatki jednostek samorządu terytorialnego, pomoc społeczna, 

ubóstwo 
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WŁASNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW A AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA 

SYSTEMU PRZEMYSŁOWEGO NA POMORZU ZACHODNIM – 

PODEJŚCIE EWOLUCYJNE 

Streszczenie 

Głównym celem artykułu jest ocena kierunków oddziaływania charakteru 

własności przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przemysłu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim, uwzględniając nakłady na innowacje, wdrażanie 

nowych rozwiązań i kooperację innowacyjną. Podstawową hipotezą badawczą 

pracy jest twierdzenie, iż aktywność innowacyjna sytemu gospodarczego w wo-

jewództwie zachodniopomorskim jest zdeterminowana charakterem własności 

przedsiębiorstw przemysłowych. W badaniu ankietowym dotyczącym działal-

ności innowacyjnej, wzięło udział 1175 przedsiębiorstw przemysłowych regio-

nu Pomorza Zachodniego w latach 2004–2006 oraz 2008–2010. Uzyskane 

wnioski świadczą o ewolucyjnych zmianach w procesach innowacyjnych reali-

zowanych w regionie. Intensywność innowacyjna przesuwa się powoli z przed-

siębiorstw zagranicznych w kierunku tych o mieszanej strukturze własności. 

Kontrastem dla tych grup podmiotów są przedsiębiorstwa krajowe, które w dal-

szym ciągu cechują się niskim zainteresowaniem prowadzeniem działalności 

innowacyjnej, potwierdzając tym samym wnioski uzyskiwane z badań prowa-

dzonych w innych województwach w kraju. 
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Słowa kluczowe: innowacja, przedsiębiorstwo, własność, przemysł, re-

gion 

Wprowadzenie  

Po zmianach systemów gospodarczych w latach dziewięćdziesiątych ubie-

głego wieku, kraje Europy Środkowo-Wschodniej stanęły przed trudnym zada-

niem przyciągania kapitału zagranicznego jako sposobu na osiągnięcie trwałego 

wzrostu gospodarczego
1
. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne odgrywają istot-

ną rolę w transformacji systemów gospodarczych państw centralnie planowa-

nych, ponieważ zapewniają napływ kapitału, nowych umiejętności zarządzania, 

a równolegle przyczyniają się do zwiększenia eksportu i transferu technologii. 

Proces ten jest postrzegany jako konieczny warunek torujący drogę do poprawy 

konkurencyjności gospodarek krajowych
2
. 

Istnieją liczne badania empiryczne, które dotyczyły lokalizacji bezpośred-

nich inwestycji zagranicznych w krajach rozwiniętych
3
. Od początku tego wie-

ku badania te koncentrują się na krajach Europy Środkowo-Wschodniej
4
. 

                                                           
1  C. Martin, F.J. Velăzquez, Determinants of Bilateral Foreign Direct Investment Flows in the 

OECD with Closer Look at The Former Communist Countries. European Economy Group, 

„Working Paper” no. 2/2000; 
2  A. Chidlow, L. Salciuvieneb, S. Young, Regional Determinants of Inward FDI Distribution 

in Poland, „International Business Review” 2009, vol. 18, issue 2, s. 119–133; 
3  J.M. Shaver, Do Foreign-Owned and U.S. – Owned Establishments Exhibit the Same Loca-

tion Pattern in U.S. Manufacturing Industries?, „Journal of International Business Studies” 1998, 

vol. 29, no. 3, s. 469–492; J. Friedman, D.A. Gerlowski, J. Silberman, What Attracts Foreign 

Multinational Corporations? Evidence from Branch Plant Location in the United States, „Journal 

of Regional Science” 1992, vol. 32, no. 4, s. 403–418; C.G. Culem, The Location Determinants of 

Direct Investment Among Industrial Countries, „European Economic Review” 1998, vol. 34, 

no. 4, s. 885–904; L. Nachum, C. Wymbs, Product Differentiation, External Economies and MNE 

Location Choices: M&A in Global Cities, „Journal of International Business Studies” 2005, vol. 

36, s. 415–434. 
4  N.F. Campos, Y. Kinoshita, Why Does FDI Go Where it Goes? New Evidence from the 

Transition Economies, IMF Working Paper 2003, 228, s. 3–31; J.I. Deichmann, Distribution of 

Foreign Direct Investment Among Transition Economies in Central and Eastern Europe, „Post-

Soviet Geography and Economics” 2001, vol. 42, no. 2, s. 142–152; L. Resmini, Economic Inte-

gration, Industry Location and Frontier Economies in Transition Countries, „Economic Studies” 

2003, vol. 27, s. 205–221; L. Resmini, Regional Patterns of Industry Location in Transition 

Countries: Does Economic Integration with the EU Matter?, „Regional Studies” 2007, vol. 41, 

no. 6, s. 747–764; F. Boudier-Bensebaa, Agglomeration Economies and Location Choice: Foreign 

Investment in Hungary, „The Economics of Transition” 2005, vol. 13, No 4, s. 605–629; 

A. Cieślik, M. Ryan, Location Determinants of Japanese Multinationals within Poland: Do Spe-

cial Economic Zones Really Matter for Investment Decisions?, „Journal of Economic Integration” 

2005, vol. 20, no. 3, s. 475–496. 
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W nowym systemie terytorialnym Polski lokalizacja BIZ w wojewódz-

twach jest zróżnicowana. Przykładowo, obszary na zachodzie, północy, połu-

dniu i centrum Polski, osiągają największe sukcesy w przyciąganiu kapitału za-

granicznego, podczas gdy regiony na wschodzie nadal cierpią na niedobory ka-

pitałowe, co wpływa na zmniejszenie inwestycji, niższe dochody i wyższą stopę 

bezrobocia
5
. 

W literaturze przedmiotu istnieją różne motywy decyzji inwestycyjnych 

przedsiębiorstw. Twierdzi się, że „istnieją znaczne różnice w efektach gospo-

darczych między regionami w każdym praktycznie kraju. Świadczy to o tym, że 

wiele determinant skuteczności gospodarczej znajduje się na poziomie regio-

nalnym”
6
. 

Badania nad przedsiębiorstwami krajowymi również są stale prowadzone 

w literaturze przedmiotu
7
. Cechą wyróżniającą przedsiębiorstwa krajowe są ich 

niepowtarzalne zasoby w zakresie zarządzania, własnego zaangażowania czy 

unikalnych zasobów wynikających z położenia, które mogą wpływać na kre-

owanie innowacji
8
. Ponadto przedsiębiorstwa krajowe charakteryzują się specy-

ficznymi bodźcami zachowań, sposobem sprawowania władzy, strukturami or-

ganizacyjnymi i tworzeniem niepowtarzalnych norm zachowań
9
. 

Prowadzone na świecie badania wskazują, że firmy zagraniczne i krajowe 

różnią się w obszarze aktywności innowacyjnej
10

. Przedsiębiorstwa zagraniczne 

                                                           
5  The Economist Intelligence Unit, Country Profile: Poland, London 2004. 
6  M. Porter, The Economic Performance of Regions, „Regional Studies” 2003, vol. 37, no. 6 

& 7, s. 549–578. 
7  A. De Massis, F. Frattini, U. Lichtenthaler, Research on Technological Innovation in Fami-

ly Firms: Present Debates and Future Directions, „Family Business Review” 2013, no. 26 (1), 

s. 10–31; B. Villalonga, R. Amit, How are US Family Firms Controlled?, „Review of Financial 

Studies” 2009, vol. 22, s. 3047–3091; A. De Massis, P.A. Sharma, J.H. Chua, J.J. Chrisman, Fam-

ily Business Studies: An Annotated Bibliography, Northhampton, MA: Edward Elgar 2012. 
8  D.G. Sirmon, M.A. Hitt, Managing Resources: Linking Unique Resources, Management, 

and Wealth Creation in Family Firms, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2003, vol. 27, 

s. 339–358; T.G. Habbershon, M. Williams, A Resource-Based Framework for Assessing the Stra-

tegic Advantages of Family Firms, „Family Business Review” 1999, vol. 9, s. 157–170. 
9  M.C. Jensen, W.H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 

Ownership Structure, „Journal of Financial Economics” 1976, vol. 3, s. 305–360; E. Gedajlovic, 

M. Carney, Markets, Hierarchies, and Families: Toward a Transaction Cost Theory of the Family 

Firm, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2010, vol. 34, s. 1145–1172; E. Gedajlovic, 

M.H. Lubatkin, W.S. Schulze, Crossing the Threshold from Founder Management to Professional 

Management. A Governance Perspective, „Journal of Management Studies” 2004, vol. 41, s. 899–

912. 
10  B. Dachs, B. Ebersberger, H. Lööf, The Innovative Performance of Foreign owned Enter-

prises in Small Open Economies, „Journal of Technology Transfer” 2008, vol. 33, s. 393–406; 

M. Frenz, G. Ietto-Gillies, Does Multinationality Affect the Propensity to Innovate? An Analysis 
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dysponują dużo bardziej zaawansowanymi technologicznie aktywami, znacznie 

częściej działają w sektorach intensywnych B+R i zatrudniają więcej wysoko 

wykwalifikowanych pracowników niż podmioty krajowe
11

. Jednocześnie pod-

mioty zagraniczne częściej i bardziej dynamicznie ograniczają zatrudnienie, je-

żeli koncentrują się na poprawie produktywności związanej z procesami inno-

wacyjnymi, niż innowacjach produktowych. Z kolei przedsiębiorstwa krajowe 

koncentrują się głównie na innowacjach procesowych (ulepszających), dlatego 

ich rozwój jest wolniejszy. W studiach nad różnicami w aktywności innowacyj-

nej między przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi zwraca się również 

uwagę, że te ostatnie posiadają lepsze efekty innowacyjne w postaci sprzedaży 

nowych produktów, gdy równolegle przeznaczają mniejsze środki na B+R 

w porównaniu do podmiotów krajowych
12

. 

Przybliżone ramy koncepcyjne wpłynęły na podjęcie problematyki wpły-

wu własności przedsiębiorstw na realizację aktywności innowacyjnej w za-

chodniopomorskim regionalnym systemie przemysłowym. Podstawową hipote-

zą badawczą pracy jest twierdzenie, iż aktywność innowacyjna sytemu gospo-

darczego w województwie zachodniopomorskim jest istotnie zdeterminowana 

charakterem własności przedsiębiorstw przemysłowych. Element ten odpowia-

da za aktualny kształt badanego systemu przemysłowego. Umiejętna i celowa 

identyfikacja procesów innowacyjnych, wraz z ich ograniczeniami, stwarza 

podstawy do budowy wyspecyfikowanych ścieżek kształtowania sieci innowa-

cyjnych, które uwzględniają potencjał regionalny, umożliwiając intensyfikację 

kreowania, absorpcji i dyfuzji technologii.  

Pierwotnym celem realizowanych badań była próba ewolucyjnej oceny 

kierunków oddziaływania charakteru własności przedsiębiorstw na aktywność 

                                                                                                                                              

of the Third UK Community Innovation Survey, „International Review of Applied Economics” 

2007, vol. 21, s. 99–117; B.M. Sadowski, G. Sadowski-Rasters, On the Innovativeness of Foreign 
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Framework and Empirical Evidence for Austria, HWWA Discussion Paper, 2000; R. Griffith, 
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Seeking a Premier Economy: The Economic Effects of British Economic Reforms 1980–2000, 

2004, s. 147–180; J.R. Markusen, Multinational Firms and the Theory of International Trade, 

MIT Press, Cambridge, London 2002. 
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tion Activities of Finnish Firms?, VTT Working Paper 26, Helsinki 2005; C.A. Un, A. Cuervo-

Cazurra, Do Subsidiaries of Foreign MNEs Invest More in R&D than Domestic firms? „Research 
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innowacyjną przemysłu w województwie zachodniopomorskim, uwzględniając 

nakłady na innowacje, wdrażanie nowych rozwiązań i kooperację innowacyjną.  

Badania wykonano w oparciu o kwestionariusz ankietowy na łącznej gru-

pie 1175 przedsiębiorstw przemysłowych regionu Pomorza Zachodniego w la-

tach 2004–2006 oraz 2008–2010. Podstawową ścieżką kumulowania informacji 

była procedura łącząca rozmowę telefoniczną z przesłaniem elektronicznego 

formularza ankietowego drogą mailową. 

1. Metodyka prowadzonych badań 

Metodyka analiz została oparta na rachunku prawdopodobieństwa, gdyż 

zmienne osiągają wartości dychotomiczne. Tym samym ograniczone są możli-

wości wykorzystania często stosowanej w zjawiskach o charakterze ilościowym 

– regresji wielorakiej. Inną metodą w przypadku takiego problemu jest zasto-

sowanie regresji probitowej. Jej zasadniczą zaletą jest fakt, iż analiza oraz inter-

pretacja wyników jest w swojej charakterystyce zbliżona do klasycznej metody 

regresji. Metody doboru zmiennych, jak również testowania hipotez mają zatem 

podobny schemat. W modelach, w których zmienna zależna to 0 lub 1, wów-

czas wartość oczekiwaną zmiennej zależnej można interpretować jako prawdo-

podobieństwo warunkowe przy realizacji danego zdarzenia zakładając ustalone 

wartości zmiennych niezależnych. Generalnie jednak, regresja probitowa jest 

modelem matematycznym, który może być używany w celu opisywania wpły-

wu zmiennych na zmienną dychotomiczną Y. 

W związku z faktem, że w przeprowadzonym badaniu ankietowym 

wszystkie zmienne mają charakter binarny, czyli przyjmują wartości 0 lub 1, 

ukazanie większości wyników zostanie skończone na etapie prezentacji głów-

nego parametru modelu (znak i wartość) wraz z podstawowymi miarami dobro-

ci modelu i jego parametrów. Ponadto prezentację danych wzbogacono o osią-

gane wartości prawdopodobieństwa. Najistotniejsze informacje interpretacyjne 

związane są ze znakiem, jaki osiąga parametr główny modelu. Znak dodatni 

oznacza, że prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzenia innowacyjnego jest 

wyższe w danej grupie przedsiębiorstw w stosunku do pozostałej zbiorowości. 

Znak ujemny informuje o zjawisku przeciwnym. Taki rodzaj modelowania pro-

bitowego jest skutecznym narzędziem badawczym przy dużych, ale statycznych 

próbach, gdy zmienne zależne mają postać jakościową.  
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Zebrane ankiety zostały wprowadzone do arkusza kalkulacyjnego Excel, 

w którym dane podlegały wstępnemu przygotowaniu w oparciu o metody logiki 

formalnej. Obliczenia docelowe jednak zostały wykonane przy wykorzystaniu 

oprogramowania Statistica. 

2. Własność przedsiębiorstw a aktywność innowacyjna systemu 

przemysłowego na Pomorzu Zachodnim – modelowanie probitowe 

Poniżej zaprezentowane zostały wyniki badań ukazujące wpływ charakteru 

własności przedsiębiorstw przemysłowych na ich aktywność innowacyjną. Wy-

niki zaprezentowano w podziale na dwa okresy badawcze: 2004–2006 oraz 

2008–2010. 

Tabela 1 

Wartość parametru przy zmiennej niezależnej „własność krajowa”, w modelach probi-

towych opisujących innowacyjności przemysłu w województwie zachodniopomorskim 

w latach 2004–2006. 

Atrybut innowacyj-

ności 
Parametr 

Błąd standardo-

wy 

Statystyka  

t–studenta 
P>|z| p1 p2 

Oprogramowanie 

komputerowe 

–,686 0,194 –3,532 0,00 0,78 0,93 

Implementacja sys-

temów wsparcia 

–,345 0,140 –2,457 0,01 0,76 0,85 

Współpraca z do-

stawcami 

–1,166 0,285 –4,099 0,00 0,43 0,84 

p1 – przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w badanej gru-

pie przedsiębiorstw; 

p2 – przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w pozostałej 

grupie przedsiębiorstw. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań. 

Wyniki prowadzonych analiz pokazały, że własność krajowa przedsię-

biorstw przemysłowych w latach 2004–2006 jest wyraźnie powiązana w sposób 

negatywny z ich aktywnością w obszarze inwestycji w nowe lub udoskonalone 

oprogramowanie komputerowe oraz implementację w obszarze innowacji pro-
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cesowych, konkretnie systemów wsparcia. Odnotowano także dezaktywizujący 

wpływ własności krajowej przedsiębiorstw na ich współpracę z dostawcami. 

Mimo że prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia w badanej grupie przed-

siębiorstw, będących własnością krajową, jest stosunkowo wysokie, szczególnie 

w odniesieniu do inwestycji i implementacji, to własność krajowa stanowi de-

stymulantę innowacyjną w latach 2004–2006 dla przedsiębiorstw przemysło-

wych w województwie zachodniopomorskim.  

Tabela 2 

Wartość parametru przy zmiennej niezależnej „własność zagraniczna”, w modelach 

probitowych opisujących innowacyjności przemysłu w województwie zachodniopo-

morskim w latach 2004–2006. 

Atrybut innowacyjno-

ści 
Parametr 

Błąd standardo-

wy 

Statystyka 

t–studenta 
P>|z| p1 p2 

Nakłady na działalność 

B+R 

+,515 0,192 2,675 0,01 0,54 0,34 

Oprogramowanie 

komputerowe 

+,524 0,241 2,171 0,03 0,88 0,73 

Implementacja nowych 

wyrobów 

+,420 0,192 2,184 0,03 0,48 0,32 

Implementacja syste-

mów wsparcia 

+,507 0,193 2,629 0,01 0,56 0,36 

Współpraca ze szko-

łami wyższymi 

+,652 0,239 2,728 0,01 0,17 0,05 

Współpraca z zagra-

nicznymi jednostkami 

nauki 

+,877 0,247 3,543 0,00 0,17 0,03 

Współpraca innowa-

cyjna ogółem 

+,415 0,192 2,154 0,03 0,56 0,40 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż wpływ 

zmiennej „własność zagraniczna” ma zdecydowanie pozytywny wpływ na ak-

tywność innowacyjną. Zanotowano bowiem modele z dodatnim znakiem przy 

parametrze w odniesieniu do wszystkich atrybutów innowacyjności, dla których 

model okazał się istotny statystycznie (7 modeli istotnych statystycznie na 18 

wygenerowanych). Szczególnie należy w tym miejscu podkreślić wysoką war-

tość prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia o charakterze innowacyjnym 

dla inwestycji w oprogramowanie komputerowe (prawie 90% szans) oraz dzia-
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łalność B+R (54%), implementację systemów wsparcia w obszarze innowacji 

procesowych oraz współpracę innowacyjną (56%).  

Tabela 3 

Wartość parametru przy zmiennej niezależnej „własność mieszana” w modelach probi-

towych opisujących innowacyjności przemysłu w województwie zachodniopomorskim 

w latach 2004–2006. 

Atrybut innowacyjno-

ści 
Parametr 

Błąd standardo-

wy 

Statystyka t–

studenta 
P>|z| p1 p2 

Oprogramowanie 

komputerowe 

+,924 0,352 2,623 0,01 0,94 0,73 

Implementacja nowych 

wyrobów 

–,517 0,262 –1,973 0,05 0,18 0,35 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań. 

W odniesieniu do modeli opisujących wpływ własności mieszanej przed-

siębiorstw na ich aktywność innowacyjną w latach 2004–2006, na 18 wygene-

rowanych modeli, jedynie 2 z nich osiągnęły statystyczną istotność. Pierwszy 

z nich dotyczył inwestycji w oprogramowanie komputerowe. Własność miesza-

na miała na ten atrybut pozytywny wpływ, dodatkowo wystąpiło aż 94% szans 

na zaistnienie tego zjawiska w badanym okresie. W kwestii wpływu zmiennej 

„własność mieszana” na drugi z atrybutów innowacyjności, jakim jest imple-

mentacja nowych lub udoskonalonych wyrobów, wpływ ten okazał się nega-

tywny, a prawdopodobieństwo nie jest zbyt wysokie i osiąga wartość 18%.  

Tabela 4 

Wartość parametru przy zmiennej niezależnej „własność krajowa”, w modelach probi-

towych opisujących innowacyjności przemysłu w województwie zachodniopomorskim 

w latach 2008–2010. 

Atrybut innowacyj-

ności 
Parametr 

Błąd standar-

dowy 

Statystyka  

t–studenta 
P>|z| p1 p2 

Nakłady na działal-

ność B+R 

–,530 0,126 –4,208 0,00 0,32 0,52 

Inwestycje w do-

tychczas niestoso-

–,478 0,157 –3,050 0,00 0,75 0,87 
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Atrybut innowacyj-

ności 
Parametr 

Błąd standar-

dowy 

Statystyka  

t–studenta 
P>|z| p1 p2 

wane środki trwałe 

(w tym): 

b) w budynki, lo-

kale i grunty 

–,437 0,129 –3,386 0,00 0,24 0,39 

c) w maszyny 

i urządzenia 

techniczne 

–,294 0,138 –2,134 0,03 0,68 0,77 

Oprogramowanie 

komputerowe 

–,496 0,133 –3,741 0,00 0,54 0,72 

Implementacja sys-

temów okołopro-

dukcyjnych 

–,261 0,128 –2,043 0,04 0,40 0,31 

Implementacja sys-

temów wsparcia 

–,366 0,133 –2,757 0,01 0,20 0,32 

Współpraca z do-

stawcami 

–,280 0,131 –2,137 0,03 0,24 0,34 

Współpraca ze 

szkołami wyższymi 

–1,283 0,289 –4,442 0,00 0,00 0,08 

Współpraca z za-

granicznymi jed-

nostkami nauki 

–,450 0,209 –2,394 0,02 0,02 0,07 

Współpraca z od-

biorcami 

–,372 0,135 –2,787 0,01 0,19 0,31 

Współpraca inno-

wacyjna ogółem 

–,528 0,127 –4,154 0,00 0,39 0,60 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań. 

W odniesieniu do wyników badań wpływu własności krajowej przedsię-

biorstw w województwie zachodniopomorskim, odnotowano znaczący przyrost 

atrybutów innowacyjności, dla których zmienna ta ma negatywne znaczenie. 

Nie jest to co prawda wpływ aktywizujący innowacyjność w wybranych obsza-

rach, niemniej jednak pokazuje pewne tendencje w tym zakresie. I tak, biorąc 

pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, szczególną uwagę na-

leży zwrócić na kwestię inwestycji w dotychczas niestosowane środki trwałe, 

w tym maszyny i urządzenia techniczne oraz oprogramowanie komputerowe, 

gdzie negatywne oddziaływanie zmiennej charakteryzuje się największym 

prawdopodobieństwem wystąpienia. 
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Tabela 5 

Wartość parametru przy zmiennej niezależnej „własność zagraniczna” w modelach pro-

bitowych opisujących innowacyjności przemysłu w województwie zachodniopomor-

skim w latach 2008–2010. 

Atrybut innowacyjności Parametr 
Błąd standardo-

wy 

Statystyka 

t–studenta 
P>|z| p1 p2 

Nakłady na działalność 

B+R 

+,612 0,160 3,827 0,00 0,57 0,33 

Inwestycje w dotych-

czas niestosowane 

(w tym): 

+,584 0,212 2,760 0,01 0,90 0,75 

a) w budynki, lokale 

i grunty 

+,557 0,190 3,470 0,00 0,45 0,25 

b) w maszyny 

i urządzenia tech-

niczne 

+,363 0,179 2,029 0,04 0,80 0,68 

Oprogramowanie kom-

puterowe 

+,615 0,175 3,541 0,00 0,77 0,55 

Implementacja syste-

mów okołoprodukcyj-

nych 

+,330 0,160 2,062 0,04 0,43 0,31 

Implementacja syste-

mów wsparcia 

+,598 0,162 3,685 0,00 0,41 0,20 

Współpraca ze szkoła-

mi wyższymi 

+,732 0,281 2,604 0,01 0,06 0,01 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań. 

W latach 2008–2010, w porównaniu do poprzedniego okresu badawczego, 

można zauważyć nadal tendencję pozytywnego wpływu zmiennej „własność 

zagraniczna” na atrybuty innowacyjności. Zanotowano także większą ilość mo-

deli statystycznie istotnych. Na 18 wygenerowanych modeli, 8 z nich było 

istotne statystycznie. Wyniki badań pokazują, iż w porównaniu z poprzednim 

okresem badawczym wyraźnie zmieniła się tendencja w zakresie osiąganych 

wartości prawdopodobieństwa. O ile w latach 2004–2006 wysoką jego wartość 

można było odnotować w odniesieniu do inwestycji w oprogramowanie kompu-

terowe (88%), o tyle w latach 2008–2010 największe prawdopodobieństwo za-

notowano w odniesieniu do inwestycji w nowe lub ulepszone środki trwałe 

(90% szans), w tym maszyny i urządzenia techniczne (80% szans). Inwestycje 

w oprogramowanie komputerowe w dalszym ciągu jednak wykazują wysokie 

prawdopodobieństwo (77% szans).  
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W odniesieniu do pozostałych parametrów i atrybutów innowacyjności, 

najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia dotyczy kooperacji ze szkołami 

wyższymi, zaś średnie nakładów na działalność badawczo-rozwojową (57%), 

inwestycji w budynki, lokale i grunty (45%). W kwestii implementacji innowa-

cyjnych rozwiązań, 43% przedsiębiorstw implementuje innowacyjne systemy 

okołoprodukcyjne, a 41% – systemy wsparcia, takie jak oprogramowanie nie-

zbędne przy produkcji. 

Tabela 6 

Wartość parametru przy zmiennej niezależnej „własność mieszana” w modelach probi-

towych opisujących innowacyjności przemysłu w województwie zachodniopomorskim 

w latach 2008–2010. 

Atrybut innowacyjno-

ści 
Parametr 

Błąd standar-

dowy 

Statystyka  

t–studenta 
P>|z| p1 p2 

Współpraca z dostaw-

cami 

+,434 0,187 2,322 0,02 0,40 0,25 

Współpraca ze szkoła-

mi wyższymi 

+1,091 0,285 3,833 0,00 0,10 0,01 

Współpraca z zagra-

nicznymi jednostkami 

nauki 

+,678 0,263 2,581 0,01 0,10 0,03 

Współpraca innowa-

cyjna ogółem 

+,772 0,193 4,010 0,00 0,70 0,40 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań. 

Dla modeli opisujących wpływ własności mieszanej przedsiębiorstw 

przemysłowych na ich aktywność innowacyjną w latach 2008–2010, zanotowa-

no dwa razy większą ilość modeli istotnych statystycznie, w porównaniu do po-

przedniego okresu badawczego. Ponadto, zmienna ta miała pozytywny wpływ 

na wszystkie wyróżnione atrybuty innowacyjności i są one zasadniczo inne od 

tych omawianych w poprzednim okresie. O ile w latach 2004–2006 wystąpił 

istotny wpływ na elementy związane z nakładami i implementacją nowych roz-

wiązań, o tyle w latach 2008–2010 wpływ ten okazał się pozytywny tylko i wy-

łącznie na kwestię kooperacji, prowadzącej do implementacji nowych lub udo-

skonalonych wyrobów lub procesów. Największe prawdopodobieństwo zaist-

nienia zjawiska zanotowano dla współpracy innowacyjnej ogółem (70%), ze 

szczególnym wskazaniem na kooperację z dostawcami, której prawdopodobień-
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stwo zajścia jest na poziomie 40%. Najmniejsze prawdopodobieństwo zaistnie-

nia wystąpiło w przypadku współpracy ze szkołami wyższymi oraz zagranicz-

nymi jednostkami badawczymi (10% przedsiębiorstw). 

Podsumowanie 

Zróżnicowanie pod względem aktywności innowacyjnej w regionie Pomo-

rza Zachodniego, biorąc pod uwagę strukturę własności przedsiębiorstw w sys-

temach przemysłowych, wyraźnie wskazuje na ich czasową ewolucję, czego 

konsekwencją są odmienne nawyki w badanym zakresie i badanych okresach.  

Krajowe podmioty charakteryzują się ambiwalentnym podejściem do re-

alizacji procesu innowacyjnego. Poziom świadomości znaczenia innowacyjno-

ści w grupie tych podmiotów pozostawia wiele do życzenia. Przeciwieństwem 

są podmioty zagraniczne. Zgodnie z postawioną tezą, która mówiła o zmianach 

ewolucyjnych, aktywność innowacyjna w poszczególnych polskich regionach 

przesunięta jest właśnie w kierunku jednostek o zagranicznej strukturze własno-

ści. Podmioty mieszane, co prawda w niewielkim zakresie, ale w ujęciu ewolu-

cyjnym zaktywizowały głównie działania w odniesieniu do współpracy o cha-

rakterze innowacyjnym. Generalnie jednak realizacja tezy o endogenicznym 

rozwoju technologicznym na poziomie regionalnym w warunkach polskich jest 

mało realna. Odpowiedzialność za to zjawisko ponosi przede wszystkim brak 

wewnętrznej chęci i zdolności do samopodtrzymującego rozwoju innowacyjne-

go, inaczej mówiąc, swoistego autodynamizmu systemowego. 

Wnioski z przeprowadzonych badań pokazują, że omawiane interakcje są 

zdecydowanie częściej uzależnione od specyfiki analizowanego systemu prze-

mysłowego, jak i aktualnej fazy jego rozwoju gospodarczego. Polityka krajowa 

i regionalna, ukierunkowana na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, 

powinna koncentrować się na potrzebie wykorzystywania zróżnicowanych pro-

innowacyjnych narzędzi dla poszczególnych podmiotów gospodarczych, ze 

wskazaniem na przedsiębiorstwa mieszane, które w niedługiej perspektywie 

czasowej miałyby szansę na jeszcze większą akcelerację procesów innowacyj-

nych i generowanie nowych lub udoskonalonych rozwiązań.  
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OWNERSHIP OF ENTERPRISES AND THE INNOVATIVE ACTIVITY 

OF THE INDUSTRIAL SYSTEM IN WESTERN POMERANIA REGION  

– AN EVOLUTIONARY PERSPECTIVE 

Summary 

The aim of the study was to determine the significance of the use of probit model-

ing and the impact of enterprise’s ownership to innovation activity and to determine its 

effects, in particular investments in innovations, implementation of new solutions and 

cooperation in innovation field. The basic hypothesis of the research work is the claim 

that the innovative activity of the economic system in Western Pomerania is determined 

ownership of industrial enterprises. In the survey on innovation activity, was attended 

by 1,175 industrial enterprises of the region of Western Pomerania in 2004–2006 and 

2008–2010. The conclusions reached indicate evolutionary changes in the innovation 

processes implemented in the region. The intensity of the innovative towards slowly 

from foreign companies in the direction those with mixed ownership structure. By con-

trast to these groups of entities are national companies, which continue to have a low in-

terest in conducting innovative activity, thus confirming the conclusions achived from 

research carried out in other provinces in Poland. 

Keywords: innovation, enterprise, ownership, industry, region 
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Uniwersytet Zielonogórski 

DETERMINANTY I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 

W PRZEMYŚLE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

Streszczenie 

Głównym celem artykułu jest ocena kierunków oddziaływania źródeł 

i ograniczeń na aktywność innowacyjną przemysłu w województwie zachod-

niopomorskim, jak również określenie jej efektów uwzględniając nakłady na 

innowacje oraz wdrażanie nowych rozwiązań. Podstawową hipotezą badawczą 

pracy jest twierdzenie, iż aktywność innowacyjna podmiotów gospodarczych 

jest zależna od zróżnicowanych determinant wpływających na te przedsiębior-

stwa, przy czym zarówno bariery, jak również źródła mogą stymulować aktyw-

ność innowacyjną różnokierunkowo. W badaniu ankietowym dotyczącym źró-

deł informacji dla działalności innowacyjnej, barier jej prowadzenia oraz efek-

tów wzięło udział 728 przedsiębiorstw przemysłowych regionu Pomorza Za-

chodniego w latach 2009–2011. 

Słowa kluczowe: innowacja, przedsiębiorstwo, przemysł, region 

Wprowadzenie 

Przyczyną wzrostu zainteresowania innowacjami w rozwoju gospodar-

czym jest systematyczny spadek znaczenia tradycyjnych czynników przewagi 

konkurencyjnej wskutek postępujących procesów globalizacji oraz rewolucji 
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komputerowej i telekomunikacyjnej
1
. Oznacza to, że przedsiębiorstwa funkcjo-

nują w otoczeniu „dużej prędkości”, na które należy spoglądać przez pryzmat 

„twórczej destrukcji”
2
. Pojęcie to spopularyzował w połowie XX wieku Joseph 

Schumpeter. Za jego pomocą opisywał on procesy transformacji związane z in-

nowacjami przełomowymi, które są siłą sprawczą długotrwałego rozwoju eko-

nomicznego. Wynika z tego, że podmioty, które wcześniej miały ugruntowaną 

pozycję na rynku, na skutek braku reakcji na zmiany w otoczeniu będą niszczo-

ne (będą traciły swoją pozycję konkurencyjną, a być może nawet bankrutowa-

ły), a na ich miejsce zostaną utworzone nowe, bardziej efektywne i dynamicznie 

reagujące na zmiany w otoczeniu.  

Przedsiębiorstwa europejskie, działając aktualnie w fazie stagnacji gospo-

darczej, znajdują się jednocześnie pod silną presją konkurencyjną i często 

w krótkim okresie wybierają strategie cięcia kosztów. Mniej poświęcają nato-

miast czasu na poszukiwanie źródeł długofalowej przewagi komparatywnej, 

która może być oparta na działalności innowacyjnej
3
.  

Do głównych źródeł informacji dla działalności innowacyjnej, Międzyna-

rodowa Metodologia Oslo zalicza: klientów, dostawców, konkurentów, pla-

cówki naukowe (PAN, krajowe i zagraniczne jednostki badawcze, szkoły wyż-

sze, stowarzyszenia naukowo techniczne), konferencje oraz targi, czasopisma 

i publikacje branżowe oraz wewnętrzne zasoby przedsiębiorstw
4
. 

Z drugiej strony, mamy do czynienia z barierami aktywności innowacyj-

nej, którym poddane są przedsiębiorstwa działające na rynku. Zdolne są one 

bowiem, oprócz blokowania wdrażania innowacji, także do upośledzenia lub 

wstrzymania implementacji wcześniej trwającego w przedsiębiorstwie procesu
5
. 

W konsekwencji może to przynieść straty poniesionych dotychczas nakładów 

finansowych. Sytuacja ta jest szczególnie krytyczna dla przedsiębiorstw z ob-

szaru mikro i małych, które bardzo często nie posiadają wystarczających zaso-

                                                           
1  D.B. Audretsch, Agglomeration and the Location of Innovative Activity, „Oxford Review of 

Economic Policy”, vol.14, no. 2, 1998, s. 19. 
2  K. Eisenhardt, J. Martin, Dynamic Capabilities: What are They, „Startegic Management 

Journal” 2000, vol. 21, s. 1105–1121. 
3  C.W. Barrett, C.S. Musso, A. Padhi, Upgrading R&D in a Downturn, „The McKinsey 

Quarterly” 2009, no. 2, s. 67. 
4  OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących 

innowacji, wydanie trzecie, MNiSW, Warszawa 2008, s. 86. 
5  A.H. Jasiński, Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 52 
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bów kapitału własnego, który pozwalałby na swobodną implementację innowa-

cyjnych rozwiązań
6
. 

Zgodnie z wynikami badań Głównego Urzędu Statystycznego, zasadnicze 

znaczenie przypisuje się barierom o charakterze finansowym, czyli: brakowi 

środków własnych na nowe technologie, ograniczonemu dostępowi do kredytu 

bankowego czy zbyt wysokim kosztom innowacji
7
. Czynnik ludzki odgrywa ro-

lę ważną, ale dalszą. W krajach o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego 

jak Polska, czynniki o charakterze finansowym są głównym ograniczeniem 

działalności innowacyjnej. Dopiero po ich pokonaniu można zauważyć inne ba-

riery
8
. Niestety, spotykane badania ograniczane są głównie do analiz wielkości 

absolutnych, bez prób statystycznych identyfikacji związków przyczynowych. 

Podmioty gospodarcze inwestują w innowacje z określonych przyczyn – 

celów, które zamierzają osiągnąć w przyszłości (strategia), a zaliczają do nich 

głównie rozszerzenie produkowanego asortymentu, poprawę jakości wytwarza-

nych produktów, wejście na nowe rynki, zwiększenie wydajności, poprawę ela-

styczności produkcji, zmiany wielkości produkcji, poziom zatrudnienia 

w powiązaniu z kosztami materiało- i energochłonności. Dodatkowo niektóre 

podmioty implementują nowe rozwiązania z konieczności adaptacji firmy do 

nowych przepisów ustawodawczych, w tym środowiskowych.  

Nowe, optymalne rozwiązania, rozprzestrzeniając się pomiędzy podmio-

tami gospodarczymi, wpływają na poprawę produktywności nie tylko pierwot-

nego przedsiębiorstwa innowacyjnego, lecz również (z pewnym opóźnieniem) 

otoczenia, w którym funkcjonuje, w tym jego konkurentów, przyjmujących naj-

skuteczniejsze na rynku rozwiązania, żeby niwelować przewagę lidera
9
.  

Rozpatrując te rozważania rodzi się wątpliwość, w jaki sposób źródła, 

efekty oraz bariery aktywności innowacyjnej oddziałują na finansowanie i im-

plementację innowacji oraz czy na pewno źródła wpływają wyłącznie pobudza-

jąco, a ograniczenia jedynie destymulująco na działalność innowacyjną?  

                                                           
6  M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, 

Warszawa 2010, s. 43. 
7  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, GUS, Warszawa 2014, 

s. 118–119. 
8  Por. A. Świadek, Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle 

polskim. Studium badawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 

2007, s. 100. 
9  M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, IBS, 

Warszawa 2012, s. 4. 
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Głównym celem badania była próba określenia wpływu różnych determi-

nant na aktywność innowacyjną, jak również określenie jej efektów, szczegól-

nie uwzględniając nakłady na innowacje oraz wdrażanie nowych rozwiązań 

w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie zachodniopomorskim. 

Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, iż aktywność innowa-

cyjna podmiotów gospodarczych jest zależna od zróżnicowanych na wejściu, 

wyjściu i w trakcie trwania procesu determinant wpływających na te przedsię-

biorstwa, przy czym bariery oddziałują negatywnie, źródła stymulują aktywność 

innowacyjną, gdy efekty mogą przyjmować różne kierunki.  

1. Metodologiczne podstawy przeprowadzonego badania – modelowanie 

probitowe 

Zebrany materiał badawczy (ankiety) przeanalizowano za pomocą rachun-

ku prawdopodobieństwa. Przyczyną wyboru tej metody jest fakt, iż w przypad-

ku zmiennych dychotomicznych (tzn. przyjmujących wartości 0-nie, 1-tak) za-

stosowanie regresji wielorakiej jest pozbawione sensu. Wartości takiej funkcji 

mogą być bowiem ujemne, co pozbawia je interpretacyjnego sensu. Alterna-

tywną metodą badawczą w takiej sytuacji jest regresja logistyczna. Jej analiza 

i interpretacja jest podobna do klasycznej metody regresji. Występują jednak 

różnice, do których zaliczyć możemy bardziej skomplikowane i czasochłonne 

obliczenia czy też fakt, że wyliczanie wartości i sporządzanie wykresów reszt 

często nie wnosi nic znaczącego do modelu
10

. 

Ogólnie ująwszy, regresja logistyczna jest matematycznym modelem, któ-

ry możemy użyć w celu opisania wpływu kilku zmiennych X1, X2,..., Xk na dy-

chotomiczną zmienną Y. Gdy wszystkie zmienne niezależne są jakościowe, 

model regresji logistycznej jest równoznaczny z modelem log-liniowym. Dla 

opisania takiego zjawiska można posłużyć się również regresją probitową
11

. 

Oszacowanie parametrów modeli w metodach ze zmiennymi dychoto-

micznymi odbywa się za pomocą metody największej wiarygodności (MNW). 

Zgodnie z nią poszukuje się wektora parametrów, który gwarantuje największe 

prawdopodobieństwo otrzymania wartości zaobserwowanych w próbie
12

. Okre-

                                                           
10  A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, tom 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217. 
11  A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011, s. 102. 
12  A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, s. 73. 
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ślenie parametrów modelu budowanego przy pomocy MNW odbywa się po-

przez sformułowanie funkcji wiarygodności, a następnie znalezienie jej ekstre-

mum. Metoda ta, pomimo wysokiego stopnia skomplikowania, jest popularna, 

ponieważ można ją wykorzystać do obliczenia wielu modeli, także nieliniowych 

czy o zmiennych parametrach. 

W niniejszym artykule przedstawione zostaną modele w postaci struktu-

ralnej. Jeżeli przy parametrze (współczynniku kierunkowym) występuje znak 

dodatni, to oznacza to, iż prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia innowacyjne-

go w danej grupie przedsiębiorstw jest większe niż w pozostałej zbiorowości. 

Modele wygenerowano przy wykorzystaniu programu Statistica. Wcześniej 

przygotowano je do obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym Exel.  

2. Charakterystyka badanej próby 

W badaniu ankietowym dotyczącym źródeł informacji dla działalności in-

nowacyjnej, barier jej prowadzenia oraz efektów wzięło udział 728 przedsię-

biorstw przemysłowych regionu Pomorza Zachodniego. 

Tabela 1 

Struktura przedsiębiorstw przemysłowych badanej próby z punktu widzenia wykorzy-

stywanych źródeł informacji dla innowacji w województwie zachodniopomorskim 

w 2011 roku (w %) 

Lp. Źródła informacji dla innowacji Liczba przedsiębiorstw 

1. Wewnętrzne w firmie 43,4 

2. Dostawcy 34,9 

3. Klienci 59,5 

4. Konkurenci 25,0 

5. Placówki PAN 0,8 

6. JBR-y 1,2 

7. Zagraniczne jednostki badawcze 7,7 

8. Szkoły wyższe 3,8 

9. Konferencje, targi, wystawy 37,2 

10. Czasopisma i publikacje branżowe 29,9 

11. Stowarzyszenia naukowo-techniczne 7,4 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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Zasadniczym źródłem informacji o innowacjach są według respondentów 

klienci. Na kolejnych, równie wysokich miejscach znalazły się: źródła we-

wnętrzne, konferencje, targi i wystawy, informacje od dostawców oraz branżo-

we publikacje i konkurenci. Pozostałe źródła, jakimi są instytucje naukowe, nie 

odgrywają istotnej roli. Przepływ wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw za-

chodzi zatem w ograniczonym stopniu, natomiast system przemysłowy w wo-

jewództwie w obszarze innowacji bazuje na sieciowych powiązaniach w jego 

obrębie. 

Tabela 2 

Struktura przedsiębiorstw przemysłowych badanej próby z punktu widzenia ograniczeń 

aktywności innowacyjnej w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku (w %) 

Lp Ograniczenia aktywności innowacyjnej Liczba przedsiębiorstw 

1. Brak własnych środków finansowych 44,4 

2. Brak zewnętrznych źródeł finansowania 20,1 

3. Koszty innowacji 55,8 

4. Kwalifikacje personelu 12,0 

5. Brak informacji na temat technologii 10,0 

6. Brak informacji na temat rynków 5,8 

7. Trudności w kooperacji 9,5 

8. Dominująca pozycja innego przedsiębiorstwa 10,7 

9. Niepewny popyt 34,3 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Decyzje o wejściu na drogę realizacji procesu innowacyjnego często napo-

tykają na szereg ograniczeń. Najbardziej istotny, destymulujący czynnik to na-

zbyt wysokie koszty wprowadzania innowacji (według 55,8% respondentów), 

co w połączeniu z niewystarczającą ilością środków własnych (44,4% odpowie-

dzi), w dalszej kolejności zaś brakiem informacji na temat potencjalnego popytu 

oraz ograniczeniami związanymi z zewnętrznymi źródłami finansowania (od-

powiednio 34,3 i 20,1% odpowiedzi), uniemożliwiają podejmowanie działań 

o charakterze innowacyjnym. Czynniki utrudniające o charakterze ekonomicz-

nym postrzegane są jako zasadnicze w niemalże każdym kraju, bez względu na 

aktualny poziom gospodarczy. 
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Tabela 3 

Struktura przedsiębiorstw przemysłowych badanej próby z punktu widzenia efektów ak-

tywności innowacyjnej w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku 

Lp. Efekty aktywności innowacyjnej Liczba przedsiębiorstw 

1. Zwiększenie asortymentu 49,5 

2. Wejście na nowe rynki 28,7 

3. Poprawa jakości 63,7 

4. Zwiększenie elastyczności produkcji 23,6 

5. Zwiększenie zdolności produkcyjnych 38,0 

6. Obniżenie jednostkowych kosztów pracy 28,0 

7. Ograniczenie jednostkowej materiało- i/lub energochłon-

ności produkcji 

14,7 

8. Ograniczenie szkodliwości dla środowiska naturalnego 15,8 

9. Wypełnienie przepisów i norm 16,8 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Biorąc pod uwagę efekty wprowadzanych nowych lub udoskonalonych 

produktów lub procesów, największa liczba firm, bo ponad czterysta, poprawiła 

ich jakość oraz doprowadziła do zwiększenia oferowanego asortymentu produ-

kowanych wyrobów (360 odpowiedzi). Ponadto zauważono zwiększenie zdol-

ności produkcyjnych (277 odpowiedzi), a część firm weszła na nowe rynki i/lub 

obniżyła jednostkowe koszty pracy (odpowiednio 209 i 204 wskazań). Przed-

siębiorcy w badanym okresie zauważyli ożywienie na rynkach, w związku 

z czym można się spodziewać poprawy ich kondycji finansowej. Należy jednak 

pamiętać, iż bez równoległych wysiłków na rzecz poprawiającej się produktyw-

ności oraz wydajności pracy obserwowane tendencje wzrostowe nie utrzymają 

się w czasie.  

3. Wpływ determinant i efektów aktywności innowacyjnej na 

wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach regionu Pomorza 

Zachodniego 

Wyniki badania ankietowego oraz przeprowadzone na jego podstawie mo-

delowanie probitowe pozwoliło określić, jaki kierunek wpływu na wymienione 

powyżej atrybuty innowacyjności mają źródła informacji, bariery i efekty ak-
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tywności innowacyjnej. Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonego mo-

delowania statystycznego.  

W odniesieniu do źródeł informacji na potrzeby działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstw (tab. 4), wszystkie wyestymowane modele probitowe osiągnęły 

dodatni znak przy parametrze głównym, czyli za każdym razem zachodzi pozy-

tywna konwergencja między obserwowanymi źródłami a poszczególnymi 

płaszczyznami innowacji na wejściu i wyjściu. Najbardziej wszechstronny 

wpływ obserwuje się dla wiedzy pochodzącej z zagranicznych jednostek ba-

dawczych (6 modeli istotnych statystycznie) i w równej części, ale dla zróżni-

cowanych obszarów innowacyjności (po 5 modeli) ze strony: uczestnictwa 

w konferencjach, targach i wystawach, oraz konkurentów. Po cztery modele 

oszacowano dla klientów, czasopism branżowych i stowarzyszeń naukowo- 

-technicznych, trzy dla źródeł wewnętrznych i dostawców oraz dwa dla szkół 

wyższych. Widzimy zatem, że fakt częstego wskazywania danego źródła nie 

zawsze idzie w parze z wysoką skłonnością do podejmowania działalności in-

nowacyjnej w województwie zachodniopomorskim – teza ta dotyczy aż czte-

rech z pięciu najczęściej wskazywanych źródeł informacji o innowacjach (poza 

uczestnictwem w konferencjach).  

Interesującym jest również fakt, że brak istotnego powiązania źródeł we-

wnętrznych i dostawców tylko z wdrażanymi procesami technologicznymi, bez 

wpływu na nakłady finansowe na innowacje. Prawdopodobnie jest to efekt ak-

tywności raczej o racjonalizatorskim charakterze, gdy w przypadku pozostałych 

źródeł dostrzegamy przenoszenie siły ciężkości w kierunku wspomnianych 

wcześniej nakładów, czyli strumienia wejścia. 

W odniesieniu do czynników ograniczających prowadzenie działalności 

innowacyjnej (tab. 5), wyniki przeprowadzonego badaniu wskazały, iż jedynie 

niektóre ze wskazanych typów ograniczeń są ważne z punktu widzenia realiza-

cji procesu innowacyjnego z perspektywy analizy probitowej. Spośród determi-

nant aktywnych dla finansowania i implementacji innowacji jedynie czynnik 

„brak własnych środków finansowych” stanowił jednoznaczną barierę dla tego 

typu aktywności, o czym świadczą ujemne znaki przy parametrach głównych. 

Zaskakujące są natomiast wyniki modelowania probitowego, które wskazały na 

brak negatywnego oddziaływania trzech czynników: kosztów działalności in-

nowacyjnej, niepewności co do przewidywanego popytu czy trudności 

w znalezieniu firmy kooperującej. Dwa pierwsze ze wskazanych były najczę-

ściej typowane przez respondentów jako czynniki destymulujące aktywność in-
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nowacyjną według przedsiębiorców w ujęciu absolutnym (por. tab. 2). Przed-

siębiorstwa zatem realizują działalność innowacyjną tym chętniej, im częściej 

spotykają się z takimi ograniczeniami. Istnieje zatem logiczna sprzeczność. Po-

kazane powyżej ograniczenia nie obniżają zatem aktywności innowacyjnej 

przedsiębiorstw przemysłowych, a wręcz przeciwnie – przyczyniają się do po-

noszenia ryzyka i zwiększonego wysiłku dla osiągnięcia określonych celów or-

ganizacji, traktując taką sytuację raczej jako wyzwanie niż czynnik hamujący 

rozwój nowych technologii. 

Wskazane ograniczenia są najliczniejszą grupą istotnych statystycznie mo-

deli. Oddziaływanie negatywne – destymulujące aktywność innowacyjną w od-

niesieniu do braku środków własnych, jest opisane za pomocą pięciu modeli 

z parametrami istotnymi statystycznie. Również za pomocą pięciu modeli, ale 

ze znakiem dodatnim, zobrazowane zostały „wysokie” koszty innowacji. Trud-

ności w kooperacji i niepewność popytu zostały opisane za pomocą odpowied-

nio: trzech modeli w odniesieniu do pierwszego i jednego modelu w stosunku 

do drugiego ograniczenia. 
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Tabela 5 

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „czynniki utrudniające wprowadzanie inno-

wacji” w modelach istotnych statystycznie, opisujących innowacyjność przemysłu 

w województwie zachodniopomorskim  

Bariera 

innowacji 

Atrybut innowacyjności 

Brak wła-

snych środ-

ków finan-

sowych 

Koszty in-

nowacji 

Trudności 

w koopera-

cji 

Niepewny 

popyt 

Nakłady na B+R –,21x–0,29  +,37x–0,42  

Inwestycje w dotychczas niestosowane 

środki trwałe (w tym): 

 +,31x+0,57   

a) budynki, lokale i grunty –,29x–0,50 +,26x–0,77 +,64x–0,69  

b) maszyny i urządzenia techniczne  +,21x+0,39   

Oprogramowanie komputerowe –,27x+0,29   +,30x+0,07 

Wprowadzenie nowych wyrobów –,22x+0,54    

Implementacja nowych procesów tech-

nologicznych (w tym): 

    

a) systemy okołoprodukcyjne –,32x–0,33 +,20x–0,58   

b) systemy wsparcia  +,30x–0,83 +,34x–0,67  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Finansowanie i implementacja nowych, innowacyjnych rozwiązań wpływa 

w znacznym stopniu na osiąganie szeregu pozytywnych efektów (tab. 6). 

Wszystkie aktywności innowacyjne posiadały swoje odbicie w zwiększaniu 

zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Niemalże wszystkie atrybuty inno-

wacyjności zapewniają wejście na nowe rynki, poprawę jakości oferowanych 

produktów, ograniczanie jednostkowej materiało- i energochłonności czy obni-

żenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Stosunkowo słab-

sze, ale dalej powszechne związki odnotowujemy dla poprawy elastyczności 

produkcji, obniżenia jednostkowych kosztów pracy, konieczności wypełnienia 

przepisów i norm czy zwiększenia asortymentu. Obserwujemy zatem silne 

i szerokie związki zachodzące miedzy poszczególnymi obszarami aktywności 

innowacyjnej a osiąganymi efektami gospodarczymi, co świadczy o tym, że 

przedsiębiorstwa zaangażowane w tę działalność osiągają stawiane sobie cele. 

Warto również nadmienić, że analiza związków miedzy poszczególnymi 

płaszczyznami innowacyjności a osiąganymi efektami za każdym razem osiąga 

pozytywne konotacje, a liczba oszacowanych modeli przekracza tę dla omawia-

nych wcześniej źródeł oraz ograniczeń. Pojawia się w tym miejscu intrygujące 
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pytanie: skoro przedsiębiorcy są świadomi tak powszechnych i oczywistych 

efektów podejmowanego ryzyka w postaci działalności innowacyjnej, to dla-

czego aktywność ta posiada tak nieciągły, osobliwy oraz zmienny w czasie cha-

rakter w województwie zachodniopomorskim? 

Podsumowanie 

Prowadzone badania wskazują na kilka pozytywnych zjawisk występują-

cych w regionalnym systemie przemysłowym na Pomorzu Zachodnim. Przed-

siębiorstwa przemysłowe w latach 2009–2011 jako najważniejsze źródła infor-

macji o innowacjach, wskazywały głównie zagraniczne jednostki naukowe, 

konferencje, targi i wystawy oraz konkurencję. Co oznacza, że absolutne wska-

zania liczby źródeł nie zostały potwierdzone w analizie probitowej. Problem do-

tyczy intensywności i ekstensywności podanych źródeł. Gdy mówimy o wska-

zaniach absolutnych, to zdecydowanie odnosimy się do ich ekstensywnego cha-

rakteru, gdy z kolei modelujemy związki statystyczne, mamy do czynienia 

z wysoką ich intensywnością – przypadek zagranicznych jednostek naukowych. 

Wskazaną byłaby oczywiście koniunkcja obu tych elementów, czyli zarówno 

wysokie wskazania absolutne, jak i istotność statystyczna, jak ma to miejsce 

w przypadku oddziaływania źródła w postaci konferencji i targów.  

W aspekcie ograniczeń działalności innowacyjnej przesłanki płynące 

z przeprowadzonych analiz pokazują, że w ujęciu bezwzględnym, głównie 

wskazywaną destymulantą realizacji procesów aktywności innowacyjnej są zbyt 

wysokie koszty związane z wdrażaniem nowych i udoskonalonych rozwiązań. 

To ograniczenie, w połączeniu z brakiem odpowiedniej ilości środków wła-

snych oraz niepewnością przyszłego popytu, uniemożliwia bądź utrudnia pro-

wadzenie oraz aktywizację działalności innowacyjnej. Analizując przeprowa-

dzone modelowanie statystyczne możemy wykazać, że postrzeganie ograniczeń 

aktywności innowacyjnej tylko w ujęciu absolutnym nie tylko jest niewystar-

czające, ale może prowadzić do błędnych wniosków. Wygenerowane modele 

z parametrami statystycznie istotnymi wskazały, że jedynie zmienna „brak 

środków własnych” oddziałuje na omawiane procesy w sposób negatywny. 

W innych przypadkach: niepewność popytu, trudności w kooperacji, ale głów-

nie koszty innowacji, wskazują na ich pozytywne oddziaływanie. Nie są one za-

tem ograniczeniem działalności innowacyjnej, a raczej okolicznościami stymu-

lującymi przedsiębiorców do ich przezwyciężania.  
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Powyższe analizy pozwalają na postawienie wniosku, że nie każde ograni-

czenie, jakie zostało sformułowane w literaturze przedmiotu, będzie w sposób 

negatywny oddziaływać na realizację procesów innowacyjnych. Podmioty 

funkcjonujące na rynku pozostają pod wpływem oddziaływania różnorodnych 

uwarunkowań o charakterze zarówno pozytywnym oraz/lub negatywnym. 

Znaczna część z nich, oznaczona z założenia jako destymulująca, może okazać 

się mieć odmienny charakter. Analiza tych zjawisk może mieć wpływ na per-

spektywę kierunków skutecznej polityki innowacyjnej na szczeblu regionalnym.  

W regionie Pomorza Zachodniego zauważa się pozytywne oddziaływanie 

efektów aktywności innowacyjnej. W ujęciu bezwzględnym, szczególnie wska-

zywano na poprawę jakości produktów, zwiększenie asortymentu czy zdolności 

produkcyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż wyżej wymienione efekty wystąpiły 

w większości badanych podmiotów, należałoby zastanowić się, w jaki sposób 

efekty te rozprzestrzenić na resztę przedsiębiorstw działających w regionie. 

Modelowanie probitowe potwierdziło wyniki badania w ujęciu bezwzględnym. 

Największe oddziaływanie (największa liczba modeli istotnych statystycznie) 

dotyczyła bowiem następujących cech: zwiększenie zdolności produkcyjnych, 

poprawa jakości wyrobów, obniżenie szkodliwego oddziaływania na środowi-

sko naturalne czy wejście na nowe rynki.  

Analiza powyżej omówionych zjawisk powinna wpływać na sposoby po-

strzegania polityki innowacyjnej pod kątem jej kierunków oraz skuteczności na 

szczeblu regionalnym. Pomogłoby to odpowiedzieć na pytanie, na ile instru-

menty obecnej polityki innowacyjnej są efektywne, na ile wspierają działania 

proinnowacyjne przedsiębiorstw, a może czy próbują zwalczać problemy, które 

nie istnieją? 
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DETERMINANTS AND EFFECTS OF INNOVATION ACTIVITIE 

IN INDUSTRY OF THE WESTERN POMERANIA REGION 

Summary 

The aim of the study was to determine the significance of the use of probit model-

ing and the impact of sources and barriers to innovation activity and to determine its ef-

fects, in particular investments in innovations and implementation of new solutions. The 

main hypothesis of this paper is the claim that the innovative activity of enterprises is 

dependent on the diversity of factors affecting the parties, and both the source and the 

barriers can be influenced in different directions. The research was made among 728 in-

dustrial enterprises in Western Pomerania region in 2009–2011. 

Keywords: innovation, enterprise, industry, region 
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Uniwersytet Zielonogórski 

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A KOOPERACJA 

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH – 

ANALIZA PORÓWNAWCZA WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO 

I ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Streszczenie 

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje zdecydowanie więcej 

ośrodków innowacji oraz instytucji finansowych, które wspierają rozwój ak-

tywności innowacyjnej i przedsiębiorczości niż na terenie województwa za-

chodniopomorskiego. Jedynie liczba ośrodków przedsiębiorczości na terenie 

obu województw jest jednakowa. Większa liczba instytucji dostarczających ka-

pitał dla nowych przedsięwzięć proinnowacyjnych oraz większa liczba instytu-

cji pośredniczących w transferze technologii ze sfery nauki do sfery biznesu 

sprzyja szybszemu rozwojowi województwa dolnośląskiego w porównaniu do 

województwa zachodniopomorskiego. W tym kontekście celem artykułu jest 

ukazanie wpływu Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości na kształtowanie 

się współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych z obu woje-

wództw. Z kolei podstawową hipotezą badawczą jest twierdzenie, że większa 

ilość Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości na terenie danego regionu 

wpływa na większą liczbę powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw przemy-

słowych z tego regionu. 

Słowa kluczowe: Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości, kooperacja in-

nowacyjna 
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Wprowadzenie 

Region dolnośląski zaliczany jest do grupy województw pośrednich zmie-

rzających w kierunku województw wysokorozwiniętych. Z kolei region za-

chodniopomorski jest zaliczany do województw pośrednich, ale zmierzających 

w kierunku województw niskorozwiniętych. Regionalny system innowacyjny 

na terenie województwa dolnośląskiego jest bardziej dojrzały niż na terenie wo-

jewództwa zachodniopomorskiego, czego przejawem jest między innymi osią-

ganie wyższych wartości przez wskaźnik obrazujący udział przedsiębiorstw 

przemysłowych współpracujących innowacyjnie w stosunku do wszystkich 

przedsiębiorstw z badanego regionu. Wskaźnik ten dla województwa dolnoślą-

skiego przyjmował wyższe wartości niż analogiczny wskaźnik dla wojewódz-

twa zachodniopomorskiego, co obrazuje poniższy rysunek. 

 

Rys. 1.  Udział przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących innowacyjnie do 

wszystkich przedsiębiorstw z danego regionu, ustalony dla przedsiębiorstw 

z województwa dolnośląskiego i zachodniopomorskiego 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Z zaprezentowanych na powyższym wykresie danych wynika, że udział 

przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących innowacyjnie w stosunku do 

wszystkich przedsiębiorstw z danego regionu systematycznie się obniżał. Ten-

dencja ta wystąpiła na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2005–

2011 oraz na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2010. 

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że od roku 2010 na terenie województwa za-

chodniopomorskiego i od roku 2011 na terenie województwa dolnośląskiego 

tendencja ta została przełamana i omawiany udział powoli osiągał coraz to wyż-

sze wartości.  

Celem artykułu jest ukazanie wpływu ośrodków innowacji i przedsiębior-

czości na kształtowanie się współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemy-

słowych z obu województw. Z kolei podstawową hipotezą badawczą jest twier-

dzenie, że większa ilość ośrodków innowacji i przedsiębiorczości na terenie da-

nego regionu wpływa na większą liczbę powiązań kooperacyjnych przedsię-

biorstw przemysłowych z tego regionu. 

1. Charakterystyka Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości (OIiP) na 

terenie województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego 

Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości (OIiP) w literaturze przedmiotu są 

różnie definiowane, a nawet różnie nazywane. Jedna z definicji mówi, że OIiP 

to zróżnicowana organizacyjnie grupa niekomercyjnych instytucji, aktywnych 

w obszarze wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia, transferu i ko-

mercjalizacji technologii oraz poprawy konkurencyjności MSP
1
. Podobne zna-

czenie posiada pojęcie Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), które definiuje się 

jako instytucje non-proft, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na 

cele statutowe zgodnie z zapisem w statucie lub równoważnym dokumencie, 

działające na terenie Polski. IOB-ami są podmioty posiadające bazę materialną, 

techniczną, zasoby ludzkie i kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na 

rzecz sektora MSP
2
.  

Na potrzeby niniejszego opracowania jako OIiP definiuje się podmioty 

z sektora publicznego lub prywatnego, których celem głównym jest zaspokaja-

                                                           
1  K.B. Matusiak, Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości, w: Innowacje i transfer technolo-

gii. Słownik Pojęć, pod red. K.B. Matusiaka, PARP, Warszawa 2005. 
2  W. Burdecka, Instytucje Otoczenia Biznesu, PARP, Warszawa 2004, s. 5. 
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nie potrzeb związanych z poprawą konkurencyjności przedsiębiorstw, która zo-

stanie osiągnięta poprzez zastosowanie nowych technologii (procesów), produk-

tów lub struktur i procedur organizacyjnych. Efektem tych działań powinno 

być: zwiększenie przez przedsiębiorstwo wydajności pracy, poszerzenie asor-

tymentu produkcji lub poprawa warunków pracy rozumiana w aspekcie ekolo-

gicznym (mniejsza emisja zanieczyszczeń lub mniejsze zużycie zasobów) lub 

w aspekcie związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy. W tym miejscu na-

leży podkreślić, że celem OIiP nie jest maksymalizacja ich zysku, tylko realiza-

cja zadań statutowych, do których zaliczyć można między innymi: promocję 

eksperymentowania, transfer technologii i komercjalizację wiedzy.  

Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości (utożsamiane z Instytucjami Oto-

czenia Biznesu) można podzielić na trzy zasadnicze grupy
3
: 1) ośrodki przed-

siębiorczości, 2) ośrodki innowacji, 3) instytucje finansowe. 

Do ośrodków przedsiębiorczości zaliczyć można podmioty, które zajmują 

się szeroko rozumianą promocją i inkubacją przedsiębiorczości. Zajmują się one 

dostarczaniem usług wsparcia do małych firm i aktywizacją rozwoju regionów 

peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym. Do ośrodków tego ro-

dzaju zaliczyć należy: a) ośrodki szkolno-doradcze, b) ośrodki przedsiębiorczo-

ści, c) centra biznesu, d) kluby przedsiębiorczości, e) punkty konsultacyje, 

f) punkty konsultacyjno-doradcze, g) preinkubatory, h) inkubatory przedsię-

biorczości. Z kolei ośrodkami innowacji są podmioty, które zajmują się szeroko 

rozumianą promocją i inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości, w tym trans-

ferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz aktywizacją 

przedsiębiorczości akademickiej i współpracy między sferą nauki i biznesu. Do 

ośrodków innowacji zaliczyć należy: a) centra transferu technologii, b) akade-

mickie inkubatory przedsiębiorczości, c) inkubatory technologiczne,  

d) e-inkubatory, e) parki: technologiczne, naukowe, badawcze, przemysłowo- 

-technologiczne, f) technopole. Natomiast do instytucji finansowych zaliczyć 

można podmioty, które ułatwiają dostęp do finansowania działalności jednost-

kom nie posiadającym historii kredytowej. Odbiorcami wsparcia ze strony in-

stytucji finansowych są najczęściej małe przedsiębiorstwa oraz przedsiębior-

stwa nowo powstałe. Do instytucji tego rodzaju zaliczyć można: a) regionalne 

                                                           
3  K.B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i insty-

tucje, IE, Radom–Łodź, 2006. 
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i lokalne fundusze pożyczkowe, b) fundusze poręczeń kredytowych, c) fundu-

sze kapitału zalążkowego, d) sieci aniołów biznesu
4
. 

Według stanu na koniec 2013 roku na terenie województwa dolnośląskie-

go zidentyfikowano łącznie 60 OIiP, z kolei na terenie województwa zachod-

niopomorskiego było ich 41. Ich rodzaje i liczbę przedstawiono w poniższej ta-

beli. 

Tabela 1 

Rodzaje i liczba występujących na terenie województwa dolnośląskiego i zachodnio-

pomorskiego Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości na koniec 2013 roku  

lp Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości dolnośląskie zachodniopomorskie 

Ośrodki Przedsiębiorczości 

1 Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze 12 14 

2 Inkubator Przedsiębiorczości 5 3 

Ośrodki Innowacji 

3 Centrum Transferu Technologii 5 3 

4 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 5 3 

5 Inkubator Technologiczny 3 3 

6 Park Technologiczny 7 4 

Instytucje Finansowe 

7 Lokalne i Regionalne Fundusze Pożyczkowe 6 5 

8 Fundusze Poręczeń Kredytowych 5 4 

9 Fundusze kapitału zalążkowego 12 1 

10 Sieci Aniołów Biznesu 0 1 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych SOOiPP. 

Pod względem ilościowym, na terenie województwa dolnośląskiego wy-

stępuje zdecydowanie więcej instytucji finansowych oraz ośrodków innowacji. 

Natomiast liczba ośrodków przedsiębiorczości jest identyczna. Większa liczba 

instytucji dostarczających kapitał dla nowych przedsięwzięć proinnowacyjnych 

oraz większa liczba instytucji pośredniczących w transferze technologii ze sfery 

nauki do sfery biznesu sprzyja szybszemu rozwojowi województwa dolnoślą-

skiego w porównaniu do województwa zachodniopomorskiego. 

  

                                                           
4  Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, pod red. A. Bąkowskiego 

i M. Marzewskiej, PARP, Warszawa 2012, s. 11. 
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2. Metodyczne aspekty prowadzonych badań 

Metodyczne aspekty przeprowadzonych badań bazują na modelowaniu 

probitowym. Materiał, w oparciu o który zostały przeprowadzone obliczenia, 

pozyskano za pomocą kwestionariusza ankietowego wysłanego do przedsię-

biorstw przemysłowych z terenu województw dolnośląskiego i zachodniopo-

morskiego. Pytania miały charakter zamknięty, czyli istniała możliwość zazna-

czenia właściwej odpowiedzi z listy potencjalnych możliwości. Łącznie kwe-

stionariusz ankietowy składał się z trzydziestu trzech pytań. Przeprowadzona 

analiza posiada charakter statyczny i dotyczy lat 2010–2012, co jest zgodne ze 

standardami metodologicznymi opisanymi w Podręczniku Oslo
5
. W celu przy-

jęcia lub odrzucenia postawionych hipotez badawczych, jako zmienne niezależ-

ne przyjęto fakt korzystania przez przedsiębiorstwa przemysłowe z usług 

świadczonych przez następujące ośrodki innowacji i przedsiębiorczości: a) par-

ki technologiczne (PT), b) inkubatory technologiczne (IT), c) akademickie in-

kubatory technologiczne (AIP), d) centra transferu technologii (CTT), e) sieci 

aniołów biznesu (SAB), f) fundusze pożyczkowe (FP), g) fundusze poręczeń 

kredytowych (FPK), h) ośrodki szkoleniowo-doradcze (OSD). Z kolei jako 

zmienne zależne przyjęto fakt wystąpienia w przedsiębiorstwie współpracy  

z: a) jednostkami ze sfery przemysłu (łącznie), b) dostawcami, c) konkurentami, 

d) odbiorcami, e) jednostkami ze sfery nauki (łącznie), f) jednostkami PAN, 

g) uczelniami wyższymi, h) instytutami badawczymi i jednostkami rozwojo-

wymi, i) zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi.  

 Przyjęte w badaniu zmienne zależne i niezależne miały charakter dycho-

tomiczny, co oznacza, że przyjmowały wartości równe albo 0 albo 1. W przy-

padku zmiennych opisujących współpracę innowacyjną oznacza to, że albo 

współpraca innowacyjna wystąpiła (w takiej sytuacji zmienna przyjmowała 

wartość równą 1), albo nie (w takiej sytuacji zmienna przyjmowała wartość 

równą 0). Przyjęcie przez zmienne zależne i niezależne wartości dychotomicz-

nych powoduje, że nie można wykorzystać najpopularniejszych metod mode-

lowania, do których zalicza się między innymi regresję wieloraką.  

Na potrzeby niniejszego opracowania obliczenia zostały przeprowadzone 

przy wykorzystaniu oprogramowania Statistica. Łącznie dla przedsiębiorstw 

                                                           
5  Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretowania danych dotyczących innowacji, 

wydanie III, Warszawa 2008. 
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przebadanych na terenie obu województw wykonano 112 modeli, z których 21 

było statystycznie istotne i które zostały w dalszej części opracowania zaprezen-

towane i omówione.  

Ze względu na zastosowanie modeli uwzględniających tylko jeden czynnik 

do interpretacji badanych zależności, zaprezentowano modele w postaci struktu-

ralnej. Kluczowe znaczenie posiadał znak stojący przy parametrze. Dodatni in-

formował, że prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej z da-

nym podmiotem w przedsiębiorstwie korzystającym z usług określonego rodza-

ju OIiP było wyższe niż prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowa-

cyjnej z tym samym podmiotem w przedsiębiorstwach korzystających z usług 

innego rodzaju OIiP niż w pierwszym przypadku. Z kolei znak ujemny ozna-

czał, że prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej z danym 

podmiotem w przedsiębiorstwach korzystających z usług określonego rodzaju 

OIiP było niższe niż prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyj-

nej z tym samym podmiotem w przedsiębiorstwach korzystających z usług 

świadczonych przez innego rodzaju OIiP niż w pierwszym przypadku. 

Przy doborze podmiotów do badania, punktem wyjścia był jeden z wyka-

zów przedsiębiorstw, dostępny na stronach internetowych. Porównanie liczby 

i struktury przedsiębiorstw z uwzględnionego wykazu z danymi zebranymi 

przez GUS przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2 

Liczba i struktura przedsiębiorstw według uwzględnionego wykazu i danych GUS  

na terenie województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego w roku 2012  

Obszar 

Liczba 

przedsiębiorstw 

przemysłowych 

Liczba 

wszystkich 

przedsiębiorstw 

Udział 

przedsiębiorstw przemysłowych 

do wszystkich przedsiębiorstw 

liczba i struktura przedsiębiorstw według uwzględnionego wykazu 

Województwo  

dolnośląskie 

5 821 41 071 14,2% 

Województwo 

zachodniopomorskie 

3 156 26299 12,0% 

liczba i struktura przedsiębiorstw według GUS 

Województwo  

dolnośląśkie 

25 686 336 928 7,6% 

Województwo 

zachodniopomorskie 

17 110 217 045 7,9% 

Źródło: opracowanie własne badań własnych i danych GUS. 

Do wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych uwzględnionych w po-

wyższym wykazie wysłano kwestionariusz ankietowy z prośbą o ich wypełnie-

nie. Wypełnione ankiety zwróciło 1490 przedsiębiorstw, co stanowiło 3,48% 

wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych z badanego obszaru. Z grupy tej 

wyselekcjonowano przedsiębiorstwa przemysłowe, które wykazały podjęcie 

współpracy innowacyjnej. Dalsze obliczenia przeprowadzono na grupie 475 

jednostek, z czego na województwo dolnośląskie przypadało 285 przedsię-

biorstw (60%), natomiast na województwo zachodniopomorskie 190 przedsię-

biorstw (40%). Udział przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego i za-

chodniopomorskiego jest zgodny z proporcjami przedsiębiorstw przemysło-

wych ustalonymi przez GUS dla obu regionów. 

3. Wpływ Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości na wystąpienie 

kooperacji innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych 

z województwa dolnośląskiego 

Pod względem ilościowym najwięcej modeli statystycznie istotnych doty-

czyło współpracy przedsiębiorstw przemysłowych z jednostkami ze sfery nauki 

(por. tab. 3, zał. 1). W ramach tej grupy na wystąpienie współpracy innowacyj-
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nej stymulująco wpływało korzystanie przez przedsiębiorstwa przemysłowe 

z usług: parków technologicznych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczo-

ści, centrów transferu technologii, sieci aniołów biznesu oraz ośrodków szkole-

niowo-doradczych.  

Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej 

między jednostkami ze sfery nauki a przedsiębiorstwami przemysłowymi doty-

czyło przedsiębiorstw przemysłowych, które korzystały z usług akademickich 

inkubatorów przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwa te charakteryzowały się naj-

wyższą skłonnością do kooperowania z jednostkami ze sfery nauki, co szcze-

gólnie przejawiało się w nawiązywaniu współpracy ze szkołami wyższymi. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej w omawianym 

przypadku wynosiło 0,63 i było ponad 4-krotnie wyższe od prawdopodobień-

stwa wystąpienia współpracy ze szkołami wyższymi w grupie przedsiębiorstw, 

które korzystały z usług innych OIiP niż AIP. 

Także korzystanie przez przedsiębiorstwa przemysłowe z usług sieci anio-

łów biznesu wpływało na wyższą skłonność tych przedsiębiorstw do nawiązy-

wania współpracy z jednostkami ze sfery nauki. Przedsiębiorstwa, które korzy-

stały z usług sieci aniołów biznesu, współpracowały innowacyjnie ze szkołami 

wyższymi, instytutami badawczymi i jednostkami rozwojowymi oraz z zagra-

nicznymi jednostkami naukowo-badawczymi. 

Stymulująco na poprawę skłonności przedsiębiorstw przemysłowych do 

kooperowania z jednostkami ze sfery nauki wpływało również korzystanie 

przez przedsiębiorstwa przemysłowe z usług parków technologicznych. Przed-

siębiorstwa przemysłowe, które korzystały z usług parków technologicznych, 

współpracowały innowacyjnie ze szkołami wyższymi, a prawdopodobieństwo 

wystąpienia tej współpracy wynosiło 0,34. Było ono ponad 2,5-krotnie wyższe 

od prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy innowacyjnej między szkoła-

mi wyższymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które korzystały z usług 

innych OIiP niż PT.  

Na poprawę skłonności przedsiębiorstw przemysłowych do nawiązywania 

współpracy innowacyjnej z jednostkami ze sfery nauki wpływało dodatkowo 

korzystanie przez przedsiębiorstwa przemysłowe z usług ośrodków szkolenio-

wo-doradczych. Jednak skłonność ta nie znalazła potwierdzenia w modelach, 

które przedstawiały wpływ usług świadczonych przez OSD na współpracę in-

nowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z konkretną grupą jednostek ze sfe-

ry nauki.  
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 Interesująca sytuacja miała miejsce w przypadku korzystania przez przed-

siębiorstwa przemysłowe z usług świadczonych przez centra transferu techno-

logii. Świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw przemysłowych przez ten typ 

OIiP nie wpływało na poprawę ogólnej skłonności tych przedsiębiorstw do na-

wiązywania współpracy z jednostkami ze sfery nauki, ale wpływało na wystą-

pienie współpracy innowacyjnej między przedsiębiorstwami przemysłowymi 

a jednostkami PAN oraz między przedsiębiorstwami przemysłowymi a instytu-

tami badawczymi i jednostkami rozwojowymi. W pierwszym przypadku praw-

dopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej wyniosło 0,24 i było  

6-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy innowacyj-

nej między jednostkami PAN a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które ko-

rzystały z usług innych OIiP niż CTT. Natomiast w drugim przypadku prawdo-

podobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej między instytutami ba-

dawczymi i jednostkami rozwojowymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi 

wynosiło 0,29 i było prawie 2,5-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wystą-

pienia współpracy innowacyjnej między instytutami badawczymi i jednostkami 

rozwojowymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które korzystały z usług 

świadczonych przez inne OIiP niż CTT. 

Analizując wpływ świadczonych usług przez OIiP na wystąpienie współ-

pracy innowacyjnej między przedsiębiorstwami przemysłowymi a innymi jed-

nostkami ze sfery przemysłu na uwagę zasługuje mniejsza liczba uzyskanych 

modeli probitowych. Świadczy to o słabszym wpływie OIiP na współpracę in-

nowacyjną między przedsiębiorstwami przemysłowymi a innymi podmiotami 

ze sfery przemysłu. W przypadku wystąpienia współpracy innowacyjnej między 

podmiotami ze sfery przemysłu stymulująco na wystąpienie tej współpracy od-

działywało korzystanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe z usług świadczo-

nych przez CTT, sieć aniołów biznesu oraz fundusze poręczeń kredytowych. 

Analizując prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej, 

na uwagę zasługuje fakt, że najwyższą wartość osiągnęło prawdopodobieństwo 

wystąpienia współpracy innowacyjnej między dostawcą a przedsiębiorstwami 

przemysłowymi, które korzystały z usług funduszy poręczeń kredytowych. 

W grupie tej prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej wy-

niosło 0,81 i było prawie o 40% wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia 

współpracy innowacyjnej między dostawcami a przedsiębiorstwami przemy-

słowymi, które korzystały z usług świadczonych przez inne rodzaje OIiP niż 

FPK. 
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Podobną wartość osiąga prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy in-

nowacyjnej między odbiorcami a przedsiębiorstwem przemysłowym, które ko-

rzystało z usług sieci aniołów biznesu. W takiej sytuacji prawdopodobieństwo 

wystąpienia współpracy innowacyjnej wyniosło 0,80 i było ono prawie o 80% 

wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy między odbiorcami 

a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które korzystały z usług świadczonych 

przez inne OIiP niż SAB. 

Stymulująco na współpracę innowacyjną między przedsiębiorstwem 

przemysłowym a jego konkurentami wpływało korzystanie przez badane przed-

siębiorstwa z usług świadczonych przez CTT. Prawdopodobieństwo wystąpie-

nia współpracy innowacyjnej między omawianymi grupami podmiotów wynio-

sło 0,35 i było ono prawie 4-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wystąpie-

nia współpracy innowacyjnej między konkurentami a przedsiębiorstwami 

przemysłowymi, które korzystały z usług świadczonych przez inne OIiP niż 

CTT. 

4. Wpływ Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości na wystąpienie 

kooperacji innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych 

z województwa zachodniopomorskiego 

Dla przedsiębiorstw przemysłowych z województwa zachodniopomor-

skiego w trakcie obliczeń udało się uzyskać zdecydowanie mniej modeli probi-

towych obrazujących wpływ OIiP na kooperację innowacyjną przedsiębiorstw 

przemysłowych niż miało to miejsce na terenie województwa dolnośląskiego 

(por. tab. 4, zał. 2). Również odmiennie kształtował się rozkład uzyskanych 

modeli, w podziale na modele dotyczące współpracy przedsiębiorstw przemy-

słowych z jednostkami ze sfery przemysłu i jednostkami ze sfery nauki. 

W ramach współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych 

z jednostkami ze sfery nauki na wystąpienie kooperacji innowacyjnej stymulu-

jąco wpływało korzystanie przez przedsiębiorstwa przemysłowe z usług: par-

ków technologicznych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, centrów 

transferu technologii oraz ośrodków szkoleniowo-doradczych.  

Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej 

między jednostkami ze sfery nauki a przedsiębiorstwami przemysłowymi doty-

czyło przedsiębiorstw przemysłowych, które korzystały z usług akademickich 
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inkubatorów przedsiębiorczości. Prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy 

innowacyjnej między zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi 

a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które korzystały z usług AIP wyniosło 

0,60 i było ono 10-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współ-

pracy innowacyjnej między zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi 

a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które korzystały z usług innych OIiP niż 

AIP. 

Także korzystanie przez przedsiębiorstwa przemysłowe z usług CTT 

wpływało na wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyj-

nej między nimi a szkołami wyższymi. Prawdopodobieństwo wystąpienia 

współpracy w omawianym przypadku wyniosło 0,35 i było ono prawie  

3-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy innowacyj-

nej między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które ko-

rzystały z usług innych OIiP niż CTT. 

Stymulująco na wystąpienie współpracy innowacyjnej między szkołami 

wyższymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi wpływało także korzystanie 

przez przedsiębiorstwa z usług parków technologicznych. W takim przypadku 

prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej wyniosło 0,10 i by-

ło ono ponad 3-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współpra-

cy innowacyjnej między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami przemysło-

wymi, które korzystały z usług innych OIiP niż PT.  

Stymulująco na wystąpienie współpracy innowacyjnej między jednostkami 

PAN a przedsiębiorstwami przemysłowymi wpływało korzystanie przez te 

ostatnie z usług ośrodków szkoleniowo-doradczych. Prawdopodobieństwo wy-

stąpienia współpracy innowacyjnej między jednostkami PAN, a przedsiębior-

stwami przemysłowymi, które korzystały z usług OSD wyniosło 0,22 i było ono 

ponad 2-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy in-

nowacyjnej między jednostkami PAN a przedsiębiorstwami przemysłowymi, 

które korzystały z innych OIiP niż OSD. 

W przypadku wystąpienia współpracy innowacyjnej między podmiotami 

ze sfery przemysłu stymulująco na oddziaływało korzystanie przez przedsię-

biorstwo przemysłowe z usług świadczonych przez parki technologiczne, centra 

transferu technologii oraz sieci aniołów biznesu. Należy jednak zaznaczyć, że 

PT i CTT na terenie województwa zachodniopomorskiego wpływały jedynie na 

poprawę ogólnej skłonności przedsiębiorstw przemysłowych do podjęcia 

współpracy innowacyjnej z innymi podmiotami ze sfery przemysłu. Natomiast 
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stymulująco na wystąpienie współpracy innowacyjnej między dostawcami a 

przedsiębiorstwami przemysłowymi wpływało korzystanie przez przedsiębior-

stwa przemysłowe z usług sieci aniołów biznesu.  

Podsumowanie  

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje zdecydowanie więcej 

ośrodków innowacji oraz instytucji finansowych, które wspierają rozwój ak-

tywności innowacyjnej i przedsiębiorczości niż na terenie województwa za-

chodniopomorskiego. Jedynie liczba ośrodków przedsiębiorczości na terenie 

obu województw jest jednakowa. Większa liczba instytucji dostarczających ka-

pitał dla nowych przedsięwzięć proinnowacyjnych oraz większa liczba instytu-

cji pośredniczących w transferze technologii ze sfery nauki do sfery biznesu 

sprzyja szybszemu rozwojowi województwa dolnośląskiego w porównaniu do 

województwa zachodniopomorskiego. 

Efektem większej liczby OIiP na terenie województwa dolnośląskiego, 

zwłaszcza w zakresie ośrodków innowacji i instytucji finansowych, jest większa 

liczba modeli obrazujących wpływ OIiP na współpracę innowacyjną przedsię-

biorstw przemysłowych z instytucjami ze sfery nauki. Modele te obrazują, że 

korzystanie przez przedsiębiorstwa przemysłowe z województwa dolnośląskie-

go z usług OIiP wpływa nie tylko na zwiększenie ich ogólnej skłonności do na-

wiązania współpracy innowacyjnej z jednostkami ze sfery nauki, ale również 

świadczy o wyższym prawdopodobieństwie wystąpienia współpracy innowa-

cyjnej między konkretną grupą partnerów a przedsiębiorstwami przemysłowymi 

korzystającymi z usług konkretnego rodzaju OIiP. Natomiast na uwagę zasługu-

je mniejsza rola OIiP w stymulowaniu współpracy innowacyjnej przedsię-

biorstw przemysłowych z województwa dolnośląskiego z innymi podmiotami 

ze sfery przemysłu.  

Ponadto na przykładzie prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy in-

nowacyjnej między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi 

korzystającymi z usług PT można zauważyć, że prawdopodobieństwo wystą-

pienia tej współpracy na terenie województwa dolnośląskiego jest wyższe niż 

na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

Z kolei na terenie województwa zachodniopomorskiego uzyskane modele 

probitowe świadczą o stymulującym wpływie parków technologicznych, aka-

demickich inkubatorów przedsiębiorczości, centrum transferu technologii oraz 
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ośrodków szkoleniowo-doradczych na wystąpienie współpracy innowacyjnej 

między jednostkami ze sfery nauki a przedsiębiorstwami przemysłowymi. Na-

tomiast zdecydowanie gorzej kształtuje się sytuacja w przypadku wpływu OIiP 

na współpracę innowacyjną między podmiotami ze sfery przemysłu. Korzysta-

nie przez przedsiębiorstwa przemysłowe z usług OIiP wpływało najczęściej na 

poprawę skłonności tych przedsiębiorstw do nawiązywania współpracy inno-

wacyjnej z innymi podmiotami ze sfery przemysłu. Natomiast tylko jeden mo-

del probitowy świadczył o wyższym prawdopodobieństwie wystąpienia współ-

pracy innowacyjnej między innymi jednostkami ze sfery przemysłu a przedsię-

biorstwami przemysłowymi, które korzystały z usług świadczonych przez OIiP. 

Model ten informował o wyższym prawdopodobieństwie wystąpienia współ-

pracy innowacyjnej między dostawcami a przedsiębiorstwami przemysłowymi, 

które korzystały z usług sieci aniołów biznesu. W takiej sytuacji prawdopodo-

bieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej wynosiło 0,50 i było 25 razy 

większe od prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy innowacyjnej między 

dostawcami a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które korzystały z usług in-

nych OIiP niż SAB.  
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CENTRES OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 

AND INNOVATION COOPERATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Summary 

The number of innovation centres and financial institutions supporting innovation 

and entrepreneurship is much greater in Lower Silesian than in West Pomeranian prov-

ince. Only the numbers of entrepreneurship centres in both provinces are comparable. 

Higher number of institutions financing new pro-innovative enterprises and higher 

number of the institutions providing services related to technology transfer from aca-

demia to business influences the faster development of Lower Silesian province relative 

to West Pomeranian one. In this context, the aim of the article is to analyse the impact 

of the Innovation and Entrepreneurship Centres on shaping the innovative collaboration 

between industrial companies in both provinces. The investigated research hypothesis is 

as follows: the higher the number of the Innovation and Entrepreneurship Centres in 

a given province, the higher the number of cooperative relations between the industrial 

companies of this province. 

Keywords: Centres of Innovation and Entrepreneurship, innovation cooperation 

Translated by Adam Trybus 
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Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 

PRZEGLĄD TRADYCYJNYCH I WSPÓŁCZESNYCH TEORII 

WŁADZY LOKALNEJ 

Streszczenie 

Problematyka mechanizmów władzy lokalnej jest przedmiotem wielu ba-

dań i prac o charakterze teoretycznym i praktycznym. Analiza tych opracowań 

wskazuje, iż ciągle trwają poszukiwania ogólnych, uniwersalnych zasad zarzą-

dzania w tym obszarze życia publicznego. Podstawowe utrudnienie metodolo-

giczne wynika ze zbyt dużych zróżnicowań ustrojowych, państwowych i lokal-

nych. Opracowanie ma na celu przedstwienie ważniejszych trendów w polity-

kach miejskich od II połowy XX wieku. W pierwszej części omówiono prace 

dotyczące tradycyjnego obrazu samorządu terytorialnego (Hunter 1953, Dahl 

1961, Clark 1967, Peterson 1981, Logan i Molotch 1987). Samorząd terytorial-

ny i polityka podlegają istotnym zmianom o wymiarze gospodarczym, politycz-

nym oraz w obszarze metod zarządzania. Nowe teorie polityki lokalnej pojawiły 

się jako odpowiedź na wymienione zmiany. Druga część przeglądu prezentuje 

główne tezy prac Clarka z 2000 i 2003 roku oraz Johna z 2001 roku.  

Słowa kluczowe: miasto, polityki miejskie, teoria władzy lokalnej, nowe 

zarządzanie publiczne  
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Wprowadzenie 

Proces wyjaśnienia prawidłowości, które określają mechanizmy władzy 

lokalnej, trwa od dawna. Poszukuje się też ogólnych zasad w tej dziedzinie, ale 

silne zróżnicowanie przypadków utrudnia uogólnianie wyników badań. Na reto-

ryczne pytanie „ kto rządzi gminą” odpowiedź znajduje się w sferze normatyw-

nej: wskazuje się na regulacje prawne, które obejmują wzajemne relacje i po-

dział kompetencji między radą, zarządem, burmistrzem (prezydentem, wójtem) 

oraz innymi osobami lub instytucjami przewidzianymi w ustawodawstwie da-

nego kraju
1
. Lecz ta odpowiedź jest tylko częścią prawdy. Istnieje bowiem wie-

le gmin, w których na rzeczywisty proces podejmowania decyzji duży wpływ 

wywierają osoby znajdujące się poza formalnymi układami władzy: lokalni 

przedsiębiorcy, ksiądz, lokalne autorytety itd. Wiadomo też, że jednolicie okre-

ślone w ramach systemu formalne relacje między burmistrzem a radą, w prakty-

ce skutkują różnymi modelami podziału wpływów i siły politycznej. 

Celem opracowania jest zwięzły przegląd współczesnych teorii władzy lo-

kalnej, uwzględniający podział na koncepcje tradycyjne oparte na modelu wel-

fare state oraz powstałe na początku XXI wieku jako wynik licznych zmian go-

spodarczych, politycznych i zarządczych w samorządzie. 

1. Tradycyjne koncepcje władzy lokalnej 

W 1953 roku powstała teoria elistyczna F. Huntera, który opublikował 

studium Atlanty o tytule Struktura władzy lokalnej
2
. Autor postawił w nim na-

stępujące pytania:  

a) kim są ludzie rządzący miastem? 

b) w jaki sposób zdobywają władzę i jak jej używają? 

c) jakie są ich relacje z resztą społeczeństwa? 

Hunter doszedł do wniosku, że w mieście dominuje grupa osób, która pod-

porządkuje sobie polityków: miastem rządzi wąska elita biznesowa. Instytucje 

polityczne odgrywają zasadniczą rolę w realizacji różnych polityk, ale formu-

                                                           
1  Por. P. Swianiewicz, Zróżnicowanie polityki władz lokalnych, Instytut Badań nad Gospo-

darką Rynkową, Warszawa 1996, s. 18. 
2  F. Hunter, Community Power Structure, Anchor Books, New York 1953, s. 14–22. 
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łowanie tych polityk często dociera z zewnątrz. Demokracja przedstawicielska 

to zasłona dymna dla dominujących interesów ekonomicznych. 

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku powstało ponad 

dwieście prac wzorowanych na pracy Huntera. Dyskutowano nie tylko z ich 

wynikami, ale również z zastosowaną przez niego metodą badania. 

Polemiką na pracę Huntera była książka Kto rządzi? R. Dahla
3
. Odwołał 

się on do tezy M. Webera o konieczności analizy wieloczynnikowej w analizach 

społecznych. Status społeczny może mieć różne źródła, np. majątek lub pocho-

dzenie. Także siła polityczna jest zależna od różnego rodzaju zasobów, takich 

jak: głosy wyborców, pieniądze, legitymizacja, dostęp do mediów, dostęp do 

czołowych polityków itp. Ważna jest nie obecna siła polityczna, ale zasoby, 

które potencjalnie mogą być użyte do realizacji celów politycznych.  

Dahl postawił wiele pytań, wśród których do najważniejszych należały: 

a) czy nierówności w dostępie do zasobów kumulują się? 

b) jak podejmowane są najważniejsze decyzje? 

c) jacy ludzie mają największy wpływ na decyzje? 

d) jakie znaczenie ma najbardziej rozpowszechniony zasób polityczny – 

prawo głosu? 

e) czy struktura władzy jest trwała czy też podlega zmianom? 

Autor teorii pluralistycznej wydzielił różne obszary działania i badał po-

dejmowanie decyzji w trzech dziedzinach: planowaniu miasta, oświacie i nomi-

nowaniu na stanowiska polityczne. Doszedł do wniosku, że waga polityczna nie 

rozkłada się równomiernie we wszystkich obszarach. Oprócz burmistrza i kilku 

kluczowych urzędników gminnych, listy osób ważnych w różnych dziedzinach 

polityki miejskiej nie pokrywają się. Co więcej, zasoby posiadane przez po-

szczególne osoby nie wystarczają do wywarcia wpływu na procesy polityczne. 

Dlatego powstają koalicje, aby łączyć zasoby w grze politycznej. 

Wyjaśnienie polityki miejskiej przez Dahla ma charakter pluralistyczny: 

jest wiele grup, które mają wpływ na podejmowanie decyzji. Pluralizm ten po-

siada swoją stratyfikację. Stosunkowo niewielu uczestników posiada duży, bez-

pośredni wpływ, ale większość obywateli ma ograniczony i pośredni wpływ na 

decyzje. Jest to ważne, bo politycy (radni) mają na uwadze preferencje swoich 

wyborców i biorą je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. 

                                                           
3  R. Dahl, Who governs?, Yale University Press 1961, s. 42–67. 
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Dahl stworzył pojęcie poliarchii, związane z różnymi grupami dominują-

cymi w różnych dziedzinach. Opracowanie Dahla, poparte badaniami empi-

rycznymi, traktowane jest często jako klasyczna pochwała demokracji w stylu 

zachodnim.  

W 1967 roku T.N. Clark opublikował artykuł Władza i struktura społecz-

ności lokalnej: kto rządzi, kiedy i gdzie?
4
 Podjął próbę połączenia podejścia 

Huntera i Dahla, a jego koncepcja nazwana jest w literaturze szkołą porównaw-

czą. Clark doszedł do wniosku, że poszczególne miasta istotnie różnią się mię-

dzy sobą stylami polityki i modelami podejmowania decyzji. Sformułował 34 

hipotezy wyjaśniające te zróżnicowania. Oto niektóre z nich: 

1. Zależności demograficzne: 

a) większe społeczności (większe miasta) odznaczają się bardziej plurali-

stycznym modelem polityki; kolejne hipotezy w tej grupie starają się 

wyjaśnić przyczyny tego stanu: 

– w dużych miastach jest większa liczba potencjalnych elit, które 

mogą współzawodniczyć w walce o władzę, 

– większe miasta mają więcej zawodowych polityków, co sprawia, że 

jest mniejsza szansa na dominację zewnętrznych grup, np. biznesu, 

– większe miasta to większe zróżnicowanie społeczności, co pozwala 

na większe zróżnicowanie grup nacisku ważnych w różnych dzie-

dzinach polityki miejskiej. 

2. Zależności ekonomiczne: 

a) pluralistycznemu modelowi sprzyja zróżnicowana struktura gospodar-

ki, 

b) pluralistycznemu modelowi sprzyja rozwój związków zawodowych, 

chyba że osiągną one znaczenie dominujące, eliminując inne grupy. 

3. Zależności prawno-polityczne: 

a) pluralizmowi sprzyja rozwój partii politycznych w społeczności lokal-

nej. 

4. Zależności społeczne: 

a) pluralizmowi sprzyja rozwój organizacji pozarządowych, dobrowol-

nych zrzeszeń i innych instytucji państwa obywatelskiego, 

                                                           
4  T.N. Clark, Power and Community Structure: Who Governs Where and When?, „The So-

ciological Quartely”, vol. 8, no. 3, s. 32–51. 



 Przegląd tradycyjnych i współczesnych teorii władzy lokalnej 329 

 

b) uczestnictwo w partiach i organizacjach sprzyja internalizacji norm, 

a to zmniejsza szansę siłowego rozwiązywania konfliktów, 

c)  prestiż danej grupy społecznej (zawodowej) sprzyja jej wysokiej po-

zycji w strukturze realnej władzy. 

W koncepcji maszyny wzrostu (growht machine) kluczowe znaczenie ma 

zróżnicowanie dwóch typów wartości nieruchomości: wartości użytkowej 

i wartości wymiany
5
. Większość ludzi zainteresowana jest wartością użytkową 

swoich nieruchomości, ale nieliczna grupa posiadaczy znacznych zasobów nie-

ruchomości myśli głównie o zysku osiąganym poprzez wartość wymiany. Dążą 

oni do podnoszenia wartości swojej własności poprzez intensyfikację użytko-

wania albo sprzyjanie lokalizacji podwyższającej wartość nieruchomości, pod-

nosząc czynsz (a więc dochód) lub sprzedając nieruchomości po wyższej cenie. 

Twórcy tej teorii, J. Logan i H. Molotch twierdzą, że posiadacze nie są 

mobilni, nie przenoszą się w inne miejsca, ale starają się przyciągnąć kapitał. 

Zawierają też koalicje z potencjalnymi inwestorami. Rentierzy mają trzy rodza-

je sprzymierzeńców: 

– developerów i finansisistów, którzy odnoszą bezpośrednie korzyści 

z inwestowania, 

– tych, którzy odnoszą korzyści pośrednie, poprzez wzrost popytu na 

ich produkcję (usługi), jako pochodną inwestycji, np. przedsiębior-

stwa zajmujące się usługami użyteczności publicznej, lokalne me-

dia itp., 

– tych, którzy są silnie związani lokalnie i mogą odnosić korzyści 

z niektórych aspektów rozwoju, np. uczelnie wyższe, kluby sporto-

we, drobni kupcy, pracujący na własny rachunek itp.; mogą stawać 

się członkami koalicji wzrostu, jeśli widzą w tym swój interes. 

Systematyczne faworyzowanie wartości wymiany prowadzi do tego, że 

koszt rozwoju ponoszą w dużym stopniu grupy uboższe i drobni przedsiębiorcy, 

a zyski czerpią rentierzy. 

Działanie koalicji wzrostu staje się coraz częściej motorem polityki miej-

skiej. Często, gdy maszyna wzrostu traci swój impet, lobbing wielkich korpora-

cji może jej pomóc go odzyskać
6
. 

                                                           
5  J. Logan, H. Molotch, Urban Fortunes: the Political Economy of Place, University of Cali-

fornia Press, Berkley 1987, s. 12–25. 
6  T. Swanstrom, The Crisis of Growth Politics: Cleveland, Kucinich and Challenge of Urban 

Populism, Temple University Press, Philadelphia 1985, s. 12–18. 
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Od lat osiemdziesiątych nasila się zjawisko anti-growth movements (ru-

chów sprzeciwiających się w/w procesom wzrostu w aglomeracjach). Opisane 

one są m.in. przez E.G. Goetza i T.N. Clarka
7
. Rozwój ruchów „antywzrosto-

wych”, często proekologicznych, Clark wiąże z ogólniejszym zjawiskiem 

kształtowania się Nowej Kultury Politycznej
8
.  

P. Peterson w swojej teorii city limits uważa, że podstawowym wyznacz-

nikiem polityki miejskiej jest przyciąganie kapitału i jak najlepszej jakości siły 

roboczej
9
. Ponieważ samorządy terytorialne nie mają do swojej dyspozycji in-

strumentów makroekonomicznych, muszą stosować różnego rodzaju zachęty 

pośrednie dla kapitału. Zdaniem Petersona, wśród polityk miejskich można wy-

różnić trzy typy: 

– rozwoju, np. systemy transportowe i komunikacyjne, 

– redystrybucyjne, np. służba zdrowia, opieka społeczna, mieszkania 

komunalne, 

– alokacyjne, np. bezpieczeństwo, straż pożarna. 

Polityki rozwojowe sprzyjają wzrostowi bazy podatkowej, a korzyść krań-

cowa przekracza koszt krańcowy w przypadku przeciętnego podatnika. Polityki 

redystrybucyjne zapewniają przepływ środków od bogatszych do uboższych, 

ale osłabiają bazę ekonomiczną. W praktyce polityka miejska według Petersona 

ograniczona jest dwoma warunkami: 

– podatki nie mogą być znacząco wyższe niż w miastach konkuren-

cyjnych, 

– na rozwój nie można wydawać mniej niż konkurenci. 

Na politykę redystrybucyjną stać tylko te miasta, które mają wysoką bazę 

podatkową. Peterson stwierdza, że „..ironią redystrybucji jest to, że pojawia się 

najczęściej tam, gdzie biedy jest relatywnie niedużo”
10

. Na redystrybucję czę-

ściej decydują się duże miasta, które posiadają monopolistyczną kontrolę nad 

wielkimi zasobami wartościowych terenów.  

Teoria reżimu C. Stone’a wychodzi od spostrzeżenia, że wyzwania rozwo-

jowe związane z przyciąganiem kapitału niezbędnego dla rozwoju miasta, na-

                                                           
7  E.G. Goetz, T.N. Clark, The Antigrowth Machine: Can City Governments Control, Limit Or 

manage Growth? w: Urban Innovation: Creative Strategies for Turbulent Times, red. T.N. Clark, 

Sage, Thousand Oaks–London–New Delhi 1994, s. 6–15. 
8  The New Political Culture, red. T.N. Clark, V. Hoffmann-Martinot, Westview Press, Boul-

der 1998, s. 66–81. 
9  P. Peterson, City Limits, University of Chicago Press 1981, s. 14–22.  
10  Ibidem, s. 64. 
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rzucają konieczność współpracy między sektorem publicznym i prywatnym
11

. 

Samorząd musi współpracować z innymi i osiągać swoje cele poprzez inne or-

ganizacje. W Wielkiej Brytanii pojawiło się pojęcie enabling government (sa-

morząd ułatwiający), który stara się stwarzać innym warunki do działania, za-

miast samodzielnie bezpośrednio wykonywać poszczególne zadania. 

Regime theory pomaga w rozumieniu zagadnienia władzy w takim oto-

czeniu. Różne grupy łączą swoje siły, aby osiągnąć wspólne cele. Teoria reżimu 

zwraca uwagę na warunki, które muszą być spełnione, aby taka koalicja osią-

gnęła swoje cele.. Zwolennicy teorii reżimu podzielają zdanie marksistów i tra-

dycyjnej szkoły elitarnej, że dominujące znaczenie w polityce miejskiej ma biz-

nes. Centralnym punktem regime theory jest pojęcie kompleksowości. Instytucje 

i indywidualni aktorzy uwikłani są w skomplikowane sieci interakcji. Znalezie-

nie prostych zależności przyczynowo-skutkowych jest niemal niemożliwe. Sto-

ne uważa, że „…świat jest chaotyczny i większość procesów zachodzi bez wy-

raźnego związku z działalnością grupy przywódczej”. Ta złożoność ogranicza 

znacznie rolę samorządu w sprawowaniu władzy i kontrolowaniu procesów 

rozwoju. Istotą polityki jest formułowanie priorytetów, a głównym wyzwaniem 

jest zapewnienie współpracy różnych uczestników, która doprowadzi do reali-

zacji tych celów. Aby być efektywnym, sektor publiczny musi łączyć swoje 

możliwości z sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi (por. kon-

cepcja partnerstwa publiczno-prywatnego – PPP). Sektor publiczny i prywatny 

tworzą w ten sposób regimes, umożliwiające wspólne działanie. W ramach re-

żimu nie można dopatrywać się formalnej hierarchii. Nie ma też jednego kie-

runku działania i kontroli. Podkreśla się sieciowy charakter i współpracę mię-

dzy zaangażowanymi uczestnikami ( por. clusters ). Stone rozróżnia między 

power over ( władzą „nad”) i power to (władzą potrzebną do osiągania czegoś), 

stwierdzając, że to pierwsze pojęcie ma coraz mniejsze znaczenie. 

Tradycyjna regime theory widzi dwie główne grupy zawierające koalicje: 

wybierani politycy i biznes. Dostrzega jednak też inne grupy, jak mniejszości 

etniczne, grupy sąsiedzkie, zorganizowani pracownicy, a także profesjonaliści 

i administracja. Tym, co decyduje o pozycji grup w polityce miejskiej, jest po-

łączenie wiedzy i pozycji ekonomicznej. Tzw. prawo Stone’a mówi, że 

„…skuteczne koalicje rządzące muszą być zdolne do mobilizacji zasobów 

                                                           
11  C. Stone, Regime Politics: Governing Atlanta 1946–1988, University Press of Kansas, 

Lawrance 1989, s. 33–50. 
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współmiernych do celów politycznych”. Im trudniejsza sytuacja gospodarcza 

i im większe zmiany chcemy uzyskać w wyniku prowadzonej polityki, tym 

większe zasoby potrzebne są do osiągnięcia sukcesu. 

Polityka lokalna kształtowana jest według Stone’a przez trzy podstawowe 

czynniki: 

– skład rządzącej koalicji, 

– relacje między członkami koalicji, 

– zasoby, jakie jej członkowie są w stanie pozyskać. 

Wśród prac mieszczących się w ramach tej teorii na wymienienie zasługu-

je opracowanie H.V. Savitcha i J.C. Thomasa, którzy m.in. wyróżniają kilka 

typów koalicji: pluralistyczne, elitarne, korporacyjne i hiperpluralistyczne
12

. 

2. Nowoczesne interpretacje teoretyczne polityki lokalnej 

Tradycyjna rola ekonomiczna samorządów terytorialnych ograniczała się 

do dostarczania mieszkańcom usług związanych z wypełnianiem podstawo-

wych ich funkcji. Prowadziło to często do powstawania dużych, zhierarchizo-

wanych i zbiurokratyzowanych instytucji publicznych władzy samorządowej, 

działających zgodnie z fordowskim modelem zarządzania. R. Hambleton 

(1998, 2011)
13

 określił ten tradycyjny model mianem „nieodpowiadającej na 

potrzeby społeczne biurokracji”. M. Haus i H. Heinelt (2005) problemy samo-

rządu łaczą z pojęciem legitymizacji władzy lokalnej
14

. Spadek frekwencji wy-

borczej jest przejawem kryzysu legitymizacji przez uczestnictwo; niejasne pro-

cesy decyzyjne i patologie władzy, np. korupcja, to symptomy kryzysu legity-

mizacji proceduralnej, a niepowodzenie podejmowanych polityk to objaw kry-

zysu legitymizacji poprzez rezultaty.  

Różni autorzy w odmienny sposób klasyfikują zmiany instytucjonalne oraz 

w zakresie metod zarządzania w samorządach. J. Caufield i H. Larsen wyróż-

niają przede wszystkim zmiany: 

                                                           
12  H.V. Savitch, J.C. Thomas, Big Cities in Transition, Sage, Newbury Park 1991, s. 11–32. 
13  R. Hambleton, Competition and Contracting in UK Local Government, w: Cities, Econom-

ic Competition and Urban Policy, red. N. Oatley, London 1998; P. Chapman, R. Hambleton, The 

New City Management, w: Globalism and Local Democracy, red. R. Hambleton, H. Savitch, 

M. Steward, Palgrave, London 2001, s. 6–12. 
14  M. Haus, H. Heinelt, Sustainability and Police Challenge: the Cases of Economic 

Comptetiveness and Social Cohesion, Democratic Choices for Cities, red. M. Haus, H. Heinelt, 

M. Steward, Routledge, London 2005, s. 15–25. 



 Przegląd tradycyjnych i współczesnych teorii władzy lokalnej 333 

 

a) polityczne: w systemach wyborczych, a zwłaszcza w sposobie wyboru 

i pozycji burmistrzów miast; 

b) terytorialne: reformy gminne (łączenie gmin) i regionalne; 

c) funkcjonalne: polegające na przekazywaniu nowych zadań i kompe-

tencji jednostkom samorządowym; 

d) w sposobach zarządzania: szerokie stosowanie mechanizmów rynko-

wych, wdrażanie koncepcji New Public Management, doskonalenie 

demokracji poprzez zwiększenie bezpośredniego udziału w podejmo-

waniu decyzji i mechanizmu społecznej kontroli nad świadczeniem 

usług
15

. 

W tabeli 1 przedstawiono obserwowane nowe zjawiska w trzech wymia-

rach analitycznych: gospodarczym, politycznym i związanym z technikami za-

rzadzania. 

Tabela 1 

Trendy w funkcjonowaniu samorządów lokalnych 

Wymiar Procesy 

Gospodarczy – zwiększenie zainteresowania wspieraniem lokalnego rozwoju go-

spodarczego; gospodarka w centrum strategii rozwoju 

– nowe czynniki lokalizacji: jakość i kwalifikacje siły roboczej, ja-

kość środowiska, jakość życia, dyfuzje lokalizacyjne 

– zmiana instrumentów oddziaływania na gospodarkę: od instru-

mentów bezpośrednich (kosztowych) do pośrednich na zasadzie 

partnerstwa 

– zakwestionowanie koncepcji „maszyny wzrostu” 

Polityczny – pragmatyzm w miejsce ideologizacji partyjnej 

– personalizacja zarządzania: silni liderzy lokalni 

– spadek znaczenia polityki o charakterze klientelistycznym 

– odejście od władzy opartej na zależnościach hierarchicznych na 

rzecz zdolności do osiągania celów: mniejsza waga „władzy nad”, 

coraz większa „ władzy ku czemuś” 

Styl zarządzania – punktem odniesienia staje się sektor prywatny oraz urynkowanie 

– na bazie koncepcji New PublicManagement (NPM) przejmowanie 

przez sektor publiczny metod sektora prywatnego 

– ścisłe oddzielenie odpowiedzialności za usługi od ich bezpośred-

niego wykonywania 

– zwiększenie możliwości wyboru przez konsumentów usług samo-

rządowych 

                                                           
15  Local Government at the Millenium, red. J. Caufield, H. Larsen, Leske+Budrich, Opladen 

2002, s. 20–28. 
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Wymiar Procesy 

– zmiana kultury organizacyjnej 

– ubieganie się o formalne certyfikaty jakości zarządzania (np. ISO) 

– współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wspólne przed-

sięwzięcia z sektorem prywatnym (np. partnerstwo publiczno-

prywatne) 

– spłaszczanie tradycyjnie rozbudowanych hierarchicznych struktur 

zarządzania; delegowanie zadań do jednostek pomocniczych 

– szersze zaangażowanie we współpracę międzynarodową 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie P. Swianiewicz, Nowe interpretacje teore-

tyczne polityki miejskiej, „Studia Regionalne Lokalne” 2005, nr 4 (22) s. 8–12. 

Według H. Wollmana NPM jest rozumiane w samorządach europejskich 

na trzy różne sposoby:  

a) jako dyskurs neoliberalny – koncentracja na próbie ograniczenia sekto-

ra publicznego: prywatyzacja, urynkowienie, konkurencja; 

b) warstwa menedżerska – bazując na sektorze prywatnym przezwycię-

żenie tradycji zarządzania opartego na sformalizowanych i zhierarchi-

zowanych strukturach; wdrażanie wskaźników efektywności, zarzą-

dzania przez cele; 

c) odsunięcie polityków od codziennego administrowania jednostkami 

samorządowymi; ich rolą powinno być formułowanie celów i kontro-

lowanie ich osiągnięcia, a nie bieżąca ingerencja w sposoby ich reali-

zacji16.  

Koncepcjami teoretycznymi, które korespondują z powyższymi trendami 

są: 

a) koncepcja Nowej Kultury Politycznej (New Political Culture) 

T.N. Clarka
17

 odznacza się następującymi cechami: 

– tradycyjne podziały ideologiczne na lewicę i prawicę tracą na zna-

czeniu, 

– zagadnienia społeczne oraz gospodarcze rozpatrywane są oddziel-

nie, 

– zakwestionowanie tradycyjnego modelu welfare state, 

                                                           
16  H. Wollman, Local Government Reforms in Great Britain, Sweden,Germany and France: 

Between multi- function and Single-purpose Organisations, „Local Government Studies” 2004, 

Special issue, s. 15–22. 
17  T.N. Clark, R. Inglehart, The New Political Culture: Changing Dynamics of Support for the 

Welfare State and Other Policies in Postindustrial Societies, w: The New Political Culture, red. 

T.N. Clark, V. Hoffmann-Martonot, Westivew, Boulder, CO 1998, s. 88–100. 
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– nowi liderzy lokalni niezwiązani z partiami politycznymi, 

– zmniejszanie się znaczenia układów hierarchicznych w polityce 

miejskiej na rzecz układów sieciowych. 

b) koncepcja zarządzania lokalnego (local governance) P. Johna oparta 

na definicji pojęcia „governance”, które określane jest jako elastyczny 

model podejmowania decyzji oparty na luźnych powiązaniach pozio-

mych pomiędzy różnymi aktorami publicznymi i prywatnymi
18

. 

W nowym modelu występuje więcej instytucji zaangażowanych 

w proces rządzenia, rozbudowane są poziome sieci współpracy, chary-

zmatyczne przywództwo burmistrza. 

c) miasto jako „maszyna rozrywki” (city as an entertainment machine) 

T.N. Clarka – koncepcja koncentrująca się na mechanizmach lokalne-

go rozwoju gospodarczego i jego związku z kształtem polityki miej-

skiej
19

. W systemach tradycyjnych rozdzielano sferę gospodarki 

i kultury. Podział ten przestaje być aktualny i trzeba go odrzucić. Na-

stępuje odwrócenie preferencji: to nie siła robocza migruje za miej-

scami pracy, ale miejsca pracy podążają za najbardziej wartościowymi 

pracownikami. Władze miasta. chcąc zapewnić rozwój, muszą przede 

wszystkim troszczyć się o jakość życia. Przy okazji szeroko rozumiany 

sektor tursytyczno-rozrywkowy staje się miejscem pracy dla najwięk-

szej części mieszkańców. W koncepcji „maszyny rozrywki” chodzi nie 

tylko o wzrost ilościowy, ale o wartości estetyczne, a kluczowe zna-

czenie ma pojęcie amenities (powabów i uroków miejsca), wśród któ-

rych można wyróżnić: naturalne (klimat, woda, krajobraz), stworzone 

przez człowieka (teatry, biblioteki, bary, eventy), związane ze zróżni-

cowaniem i strukturą społeczną, związane wartościami wyznawanymi 

przez mieszkańców (otwartość/wrogość, tolerancja)
20

. 

  

                                                           
18  P. John, Local Governance in Western Europe, Sage, London 2001, s. 31–45. 
19  T.N. Clark, The City as an Entertainment Machine, Elsevier 2003, s. 102–116. 
20  Zob. P. Swianiewicz, Nowe…, s. 20. 
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Podsumowanie 

Naczelnym zadaniem politycznym władz samorządowych jest obecnie ko-

nieczność wprowadzania zasad przedsiębiorczego zarządzania (NPM – New 

Public Managment) w istniejących instytucjach administracji publicznej 
21

.  

Przedstawiony katalog teorii polityki lokalnej, oparty głównie na literatu-

rze anglosaskiej, pozwala sformułować kilka wniosków: 

1. Z biegiem czasu coraz mniej uwagi poświęca się samemu zagadnieniu 

wpływu na decyzje, a coraz więcej mówi się o tym, czemu ten wpływ 

ma służyć; nacisk zmienia się od power over do power to. 

2. W analizie procesu politycznego coraz więcej miejsca poświęca się 

rozwojowi ekonomicznemu i wymogom konkurowania pomiędzy lo-

kalnymi społecznościami. 

3. Z powyższym łączy się coraz większa uwaga przykładana do kontak-

tów z otoczeniem, a nie tylko wewnętrznego procesu decyzyjnego 

w samorządzie; podejście to występuje już u Huntera, który zwraca 

uwagę na nieformalny wpływ wywierany przez niewielką grupę biz-

nesmenów, ale był to przepływ jednokierunkowy: grupa zewnętrzna 

wywierała wpływ na decyzje wewnątrz samorządu. 

4. We współczesnych ujęciach znacznie więcej mówi się o sieciowym 

charakterze wzajemnych powiązań; coraz częściej władze samorządo-

we poszukują partnerów na zewnątrz, którymi mogą być: większy biz-

nes, inwestorzy, sektor MSP, organizacje pozarządowe itp. 

5. Wśród aktualnych aplikacji coraz większego znaczenia nabierają różne 

warianty koncepcji NPM, które w istotny sposób zmieniają filozofię 

sprawowania władzy samorządowej. 

6. W odpowiedzi na pytanie o stopień przydatności wymienionych 

w części drugiej koncepcji w polskich samorządach lokalnych trudno 

o jednoznaczą odpowiedź; znaczna część polskich samorządów funk-

cjonuje w sposób bardzo tradycyjny, nie mający nic wspólnego 

z nowymi trendami, choć odnotować można wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań, np. planowania strategicznego, wieloletnich planów finan-

sowych i inwestycyjnych, certyfikaty ISO dla urzędów itp.; wydaje się, 

                                                           
21  P. Drucker, Innovation and Entrepreneurship, Harper & Row, New York 1985, s. 186–187; 

Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła 

Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 11–71. 
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że przytoczone w artykule nowatorskie koncepcje nie nadają się jesz-

cze do całościowego, bezpośredniego zastosowania w warunkach pol-

skich, ale mogą one być punktem odniesienia dla krajowych debat na 

temat samorządności i rozwoju lokalnego. 

I jeszcze refleksja dotycząca samorządności lokalnej w Polsce: sprawowa-

nie władzy samorządowej jest zbyt często utożsamiane nie z działaniem na 

rzecz poprawy standardów życia obywateli i rozwoju lokalnego, lecz jest syno-

nimem przynależności do „świata uprzywilejowanych”. Najlepsze teorie i dobre 

prawo samorządowe to jedno, a praktyka jest inna. Coraz więcej decyzji samo-

rządowych podejmuje się z powodów politycznych, a coraz mniej z myślą 

o mieszkańcach. Ludzie mają dla lokalnych polityków wartość karty do głoso-

wania: ich istnienie zauważa się dopiero podczas kampanii wyborczej, co jest 

też prawdopodobnie przyczyną słabej frekwencji wyborczej. Naturalną pochod-

ną takiej, niszczącej samorządność, selekcji jest wybór władz samorządowych: 

gminy, powiatu czy województwa. Podstawowym kryterium jest rekomendacja 

partyjna. Fatalną praktyką jest, że dla „utrzymania stabilności” koalicji zawiera-

jący porozumienie akceptują bezdyskusyjnie kandydatury zgłoszone przez part-

nerów, niezależnie od tego, co te osoby sobą reprezentują. Upartyjnienie samo-

rządu sięga często najniższych stanowisk, co rzutuje na jakośc pracy admini-

stracji samorządowej: obciążenie niepewnością obniża sprawność i obiekty-

wizm urzędników, a petenci stają się intruzami i potencjalnym zagrożeniem. 
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OVERVIEW OF TRADITIONAL AND MODERN THEORIES  

OF LOCAL GOVERNMENT 

Summary 

The issue of mechanisms of local government has long been the subject of much 

research and works, both theoretical and practical. The analysis of many studies indicate 

that the general is still being sought, the universal principles of management in this area. 

The main methodological difficulty is too much diversity of fluids, state and local au-

thorities. 

The development is to present most important trends in urban policy from the se-

cond half of the twentieth century. The first part discusses the work on the traditional 

image of local government ( Hunter 1953, Dahl 1961, Clark 1967, Peterson 1981, Lo-

gan and Molotch 1987). Local government and urban policy subject to significant 

changes of the economic, political and under management methods. New theories of lo-

cal politics emerget as a response to these changes. The second part of the review pre-

sents the main thesis of the work of Clark 2000, 2003 and John 2001.  

Keywords: city, urban politics, the theory of local government, new public man-

agement 
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ZMIANY POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W LATACH 2007–2013  

NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Streszczenie 

Jednostki samorządu terytorialnego, realizując projekty inwestycyjne w la-

tach 2007–2013 z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 

zmuszone były zapewnić część własną środków pieniężnych. Najczęściej finan-

sowanie własne polegało na zaciąganiu zobowiązań dłużnych. Celem artykułu 

jest przedstawienie potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorial-

nego województwa zachodniopomorskiego w związku z nową perspektywą fi-

nansową z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014–2020. 

Słowa kluczowe: potencjał inwestycyjny JST, instrumenty zwrotne, dług, 

środki UE 

Wprowadzenie 

Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego (JST) związa-

ny jest ze środkami finansowymi, które można w określonym czasie przezna-

czyć na realizowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. W ramach udziału 

własnego, JST w projektach realizowanych z udziałem środków Unii Europej-

skiej (UE) zaciągają zobowiązania długoterminowe. Z uwagi na ograniczone 

możliwości zadłużania się wynikające ze zmiany ustawy o finansach publicz-
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nych, które weszły w życie w 2014 roku JST zmuszone będą do zmiany kon-

cepcji dotychczas stosowanych sposobów finansowania inwestycji.  

Celem artykułu jest ocena skali potencjału inwestycyjnego JST na przy-

kładzie województwa zachodniopomorskiego. Analizę oparto na sprawozda-

niach budżetowych publikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Regio-

nalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. 

1. Pojęcie potencjału inwestycyjnego 

Problematyka sposobu finansowania zadań inwestycyjnych przez JST nie 

traci na aktualności i ściśle związana jest ze zmianami ich funkcjonowania 

w otoczeniu. Proces pozytywnych zmian zachodzący na obszarze JST, który 

uwzględnia potrzeby właściwe temu obszarowi oraz preferencje i hierarchię 

wartości, określany jest pojęciem rozwoju lokalnego
1
. Natomiast rozwój deter-

minowany jest poprzez istniejące ograniczenia budżetowe oraz dostępność za-

sobów finansowych.  

Rozwój lokalny jest procesem świadomie inicjowany i kreowany przez 

władze lokalne, przedsiębiorców, lobby ekologiczne, stowarzyszenia społeczne 

i kulturalne oraz mieszkańców, zmierzający do kreatywnego, efektywnego i ra-

cjonalnego wykorzystania zasobów niematerialnych i materialnych. Szczególne 

znaczenie w rozwoju lokalnym zajmują wartości niematerialne (tj. wiedza, ba-

dania, specjalne kwalifikacje, nowe umiejętności, przedsiębiorczość i zdolności 

przywódcze)
2
. 

Jeden z najbardziej twórczych ekonomistów XX w. – Michał Kalecki – 

dzięki teorii cyklu koniunkturalnego wskazującej, w jaki sposób czynniki gene-

rujące wzrost wywołują też cykliczne wahania wielkości produkcji i zatrudnie-

nia, bardziej eksponował od Keynesa znaczenie układu sił między grupami spo-

łecznymi. Układ ten wpływa na poziom konsumpcji i oszczędności, a tym sa-

mym na wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Teoria Kaleckiego, podobnie jak 

teoria Keynesa, może stanowić zalecenie pobudzenia aktywności lokalnej poli-

                                                           
1  L. Wojtasiewicz, Problemy rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej, w: Pro-

blemy polityki ekonomicznej. Studia i szkice na jubileusz prof. Z. Dąbrowskiego, red. J. Tarajkow-

ski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 181–182. 
2  E.J. Blakely, Planning Local Economic Development. Theory and Practice, London–New 

Delhi 1994, s. 2. 
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tyki gospodarczej
3
. Teoria Kaleckiego nabiera nowego znaczenia w odniesieniu 

do zagadnień finansowania inwestycji. Im większa jest koncentracja zasobów 

i działań oraz zapotrzebowanie na kapitał z nią związany, tym wyższe ryzyko 

koncentracji i tym bardziej powinny być zdywersyfikowane źródła finansowa-

nia inwestycji.  

W literaturze przedmiotu za potencjał inwestycyjny (rozwojowy) uważa 

się środki finansowe, które JST może w określonym czasie przeznaczyć na fi-

nansowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, przy założeniu, że
4
: 

– wykonywać będzie wszystkie bieżące zadania, 

– dokonywać będzie niezbędnej wymiany sprzętu, 

– utrzyma bezpieczny poziom zadłużenia. 

Jedna z najbardziej ogólnych definicji określa potencjał inwestycyjny jako 

zdolność danej JST do gromadzenia środków finansowych na realizację zadań 

inwestycyjnych. Z kolei wielkość poziomu potencjału inwestycyjnego danej 

JST kształtowana jest zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne
5
. 

W kontekście przywołanej definicji można stwierdzić, że obliczenie po-

tencjału inwestycyjnego wymaga oszacowania wielkości dochodów i wydatków 

bieżących, wysokości nadwyżki operacyjnej, dopuszczalnego poziomu zadłuże-

nia się JST oraz przypadającej wartości spłaty długu w okresie realizacji przed-

sięwzięć inwestycyjnych. Podkreślić więc należy, że własny potencjał inwesty-

cyjny uwzględnia zasoby finansowe zgromadzone w budżetach JST bez zacią-

gania nowego długu
6
.  

JST od wielu lat podejmują mniej lub bardziej intensywne działania zmie-

rzające do poprawienia lokalnych warunków życia poprzez próbę przyciągania 

kapitału tworzącego nowe miejsca pracy oraz rozwój infrastruktury, której za-

daniem jest coraz lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców. 

W rezultacie prowadzone są inwestycje materialne, tj. w kapitał rzeczowy (bu-

                                                           
3  Słownik historii myśli ekonomicznej, red. E. Kundera, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2004, s. 87. 
4  M. Mackiewicz, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Ramy finansowe strategii 

rozwoju województw na lata 2007–2013, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 

s. 8.  

5  Z. Łękawa, Absorpcja środków z Unii Europejskiej w gminach województwa dolnośląskie-

go, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, red. T. Fa-

mulska, A. Walasik, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

nr 108, Katowice 2012, s. 461. 
6  M. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 97–100. 
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dynki, wyposażenie, narzędzia) i niematerialne, tj. w dziedzinie oświaty lub kul-

tury
7
. 

Dostrzec należy trwające dyskusje naukowe wokół definicji i klasyfikacji 

inwestycji, a także inwestycji samorządowych. Różne interpretacje tego pojęcia 

zostały zaprezentowane na rysunku 1. 

 

Rys. 1.  Kryterium podziału inwestycji JST 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Przedsięwzięcia inwestycyjne w jednostkach 

samorządu, w: Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialne-

go, B. Filipiak, M. Dylewski, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Municipium, War-

szawa 2011, s. 170–171. 

Potencjał inwestycyjny JST jest ściśle związany z realizacją zadań wła-

snych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury spo-

                                                           
7  P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, tom 2, (tłum. M. Rusiński, Z. Wolińska), Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 584. 

KRYTERIUM PODDZIAŁU INWESTYCJI 

PODMIOT  
DOKONUJĄCY 
INWESTYCJI 

prywatne: 
wykonywane przez 
podmioty prywatne (in-
stytucje, inwestorów in-
dywidualnych) 
komunalne: 
realizowane przez JST 
państwowe: 

realizowane przez rząd 

ŹRÓDŁA  
FINANSOWANIA 

własne: 
finansowane ze środków 
własnych 
kredytowe: 
finansowane ze środków 
pożyczonych 
mieszane: 
finansowane ze środków 
własnych i środków po-
zyskanych z zewnątrz 
(najczęściej spotykane 
w JST) 

DOCHODOWOŚĆ 

nieprzynoszące do-
chodów w trakcie 
trwania inwestycji: 
jedyny dochód pojawia 
się na końcu inwestycji 
przynoszące dochody 
w trakcie trwania inwe-
stycji: 
dające możliwość rein-
westowania lub konsu-
mowania uzyskiwanych 
dochodów 

PRZEDMIOT 

rzeczowe: 
przedmiot ma charakter 
materialny 
finansowe: 
o charakterze niemate-
rialnym (kapitałowe, mo-
netarne) 
pozostałe: 
wszystkie inne niż rze-
czowe i finansowe (np.: 
inwestycje w: kadry, ba-
dania naukowe, wartości 
niematerialne i prawne 
itp.) 
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łecznej i gospodarczej, infrastruktury technicznej, zagospodarowania prze-

strzennego i ochrony środowiska. Ze względu na rzadkość (niedostatek) zaso-

bów finansowych, jakimi dysponują JST, ich możliwości są ograniczone. Obli-

guje to także do dokonywania wyboru między dobrami, które można poświęcić 

na bieżącą konsumpcję, a dobrami, które należy wydatkować na inwestycje, tzn. 

na zwiększenie potencjału gospodarczego JST
8
. 

2. Środki UE i instrumenty dłużne wobec inwestycji publicznych 

Program inwestycyjny JST z uwagi na wysokie wydatki oraz dość długi 

cykl inwestycyjny jest stopniowo realizowany w rocznych budżetach, zgodnie 

z ich możliwościami finansowymi
9
. Słuszne wydaje się również stwierdzenie, 

że: aby kształtować przyszłość, trzeba znać przeszłość i starać się należycie 

oceniać teraźniejszość, ponieważ w innym przypadku nie pojmie się współcze-

sności bez rzetelnego poznania, a więc i pojmowania przeszłości
10

. W tabeli 1 

przedstawiono udział środków UE oraz instrumentów dłużnych w latach 2007–

2013 w finansowaniu wydatków inwestycyjny JST województwa zachodnio-

pomorskiego. 

                                                           
8  Mikroekonomia, pojęcia, przedmiot, ewolucja, red. G. Wolska, PWE, Warszawa 2014, 

s. 44. 
9  M. Jastrzębska, Zarządzanie wydatkami jednostek samorządu terytorialnego, w: Współcze-

sne problemy zarządzania finansami lokalnymi, red. A. Kożuch, K. Brzozowska, Fundacja WZ, 

Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006, s. 85.  
10  G.B. Spychalski, Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1999, s. 11; za: Mikroekonomia, pojęcia, przedmiot, ewolucja, red. G. Wolska, PWE, War-

szawa 2014, s. 14. 
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Z analizy danych zawartych w tabeli 1 wynika, że udział wydatków inwe-

stycyjnych w zadłużeniu JST województwa zachodniopomorskiego w latach 

2007–2009 sukcesywnie wzrastał, ale począwszy od 2010 roku spadł, w prze-

ciwieństwie do stale rosnącego zadłużenia. Natomiast udział środków z UE 

w finansowaniu wydatków inwestycyjnych w latach 2007–2010 kształtował się 

różnie. Przyczyną takiej sytuacji były często przekraczające rok budżetowy re-

fundacje poniesionych wydatków inwestycyjnych. JST wówczas zmuszone by-

ły korzystać z instrumentów dłużnych do czasu otrzymania środków z UE, które 

najczęściej przeznaczane były na ich spłatę. Stąd zasada roczności budżetu JST 

przy realizowaniu wieloletnich inwestycji może powodować przejściowe pro-

blemy finansowe, pomimo że art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
11

 

przewiduje wyłączenie ze wskaźników długu spłaty rat kapitałowych wraz z od-

setkami umów kredytowych zawartych w związku z realizacją inwestycji przy 

udziale finansowania środków UE. Praktyka wskazuje, że zadłużone JST nie 

chcą ponosić kosztów nawet krótkoterminowych kredytów i czynią wszelkie 

starania (np. poprzez nieprawidłowe wykorzystanie subwencji oświatowej 

wpływającej w grudniu, ale przeznaczonej na finansowanie wydatków stycznia 

kolejnego roku) przeznaczając inne wpływy na przejściowe finansowanie inwe-

stycji w oczekiwaniu na zwrot środków UE. 

W wyniku obserwacji udziału wydatków majątkowych w zadłużeniu po-

szczególnych rodzajów JST można zauważyć niepokojącą prawidłowość 

w gminach i powiatach od 2010 roku, tj. znaczny spadek zaciągania instrumen-

tów zwrotnych na inwestycje przy jednocześnie widocznym, istotnym wzroście 

ich zadłużenia. Wydaje się więc, że wprowadzenie od 2009 roku nowych ogra-

niczeń zadłużania JST nie spowodowało w przypadku gmin i powiatów przyro-

stu poziomu długu, a jedynie spadek inwestowania. Z kolei w miastach na pra-

wach powiatu przy znacznym wzroście zadłużenia od 2010 roku widoczny jest 

także znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych, jednak i w tym przypadku wi-

doczny jest spadek udziału tych wydatków w rosnącym zadłużeniu i od 2013 

roku następuje znaczne zmniejszenie wydatków inwestycyjnych. Stąd nasuwa 

się wniosek, że wzrost zadłużenia spowodowany jest koniecznością zaciągania 

nowych zobowiązań z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań lat ubiegłych. 

Zadłużenie województwa podobnie, jak w pozostałych JST, wzrasta od 

2009 roku, a wydatki inwestycyjne kształtują się bardzo różnie. Przyczyną tego 

                                                           
11  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.). 
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jest rola samorządu wojewódzkiego związana z transferem środków z budżetu 

państwa na dotacje inwestycyjne dla pozostałych JST. Stąd w dalszych rozwa-

żaniach oceny potencjału inwestycyjnego, żeby uniknąć wykazywania tzw. 

„podwójnego wydatkowania” tego samego źródła środków finansowych, anali-

za budżetu województwa zostanie wyłączona z przedmiotu badań. Z danych 

zawartych w tabeli 1, w której ujęto informacje dotyczące sumy wydatków in-

westycyjnych zrealizowanych w ciągu 7 lat w JST, wynika, że znaczenie gmin 

oraz miast na prawach powiatu, związane z potencjałem inwestycyjnym, jest 

istotne i na przestrzeni wielu lat wzrosło wielokrotnie.  

3. Potencjał inwestycyjny JST województwa zachodniopomorskiego  

Kolejną istotną kwestią, która świadczy o perspektywach inwestycyjnych 

JST jest nadwyżka operacyjna, która pozwala także spłacić długoterminowe zo-

bowiązania. Począwszy od 2011 roku, prawidłowe zarządzanie płynnością fi-

nansową jednostki samorządu terytorialnego związane jest z planowaniem i re-

alizowaniem budżetu, aby jego część bieżąca nie wykazywała deficytu, a naj-

bardziej pożądaną sytuacją jest realizowanie nadwyżki
12

. Nadwyżka operacyjna 

określa skalę, w jakim stopniu JST finansuje wydatki bieżące z dochodów bie-

żących, a także, czy JST ma zdolność do zaciągania zobowiązań długotermino-

wych i ich obsługi. Z punktu widzenia wydatków majątkowych osiągnięcie 

nadwyżki operacyjnej jest kluczowe dla JST, gdyż od 2010 roku mogą one ko-

rzystać z długoterminowych instrumentów dłużnych wyłącznie na wydatki in-

westycyjne. Znacząca część inwestycji realizowanych przy udziale środków UE 

współfinansowana jest zazwyczaj przez środki dłużne. Uzasadnia to koniecz-

ność objęcia obserwacją kształtowanie się wielkości potencjału inwestycyjnego 

w porównaniu do nadwyżki operacyjnej oraz zadłużenia JST, co przedstawiono 

w tabeli 2. 

                                                           
12  M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce sa-

morządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 128. 
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Uzyskane wyniki zwracają uwagę na znaczny wzrost wydatków inwesty-

cyjnych w porównaniu do zadłużenia, zwłaszcza od 2011 roku, co ściśle zwią-

zane było ze wzrostem wykorzystania środków z UE. Natomiast we wszystkich 

poziomach JST potencjał inwestycyjny był znacznie mniejszy od wielkości za-

dłużenia. Świadczy to o fakcie niewielkiego udziału środków własnych w po-

równaniu do zaciąganych instrumentów dłużnych, co ujęto na rysunku 2. 

 

Rys. 2.  Potencjał inwestycyjny JST województwa zachodniopomorskiego w porówna-

niu do zadłużenia i wydatków inwestycyjnych 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania budżetowe, www.mf.gov.pl/ 

ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samo- 

rzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (20.06.2014). 

Specyficzny sposób gromadzenia środków publicznych i ich administra-

cyjna redystrybucja stwarzają problemy w szacowaniu efektywności działań 

JST w zakresie zarządzania środkami UE oraz instrumentami dłużnymi przy 

współfinansowaniu projektów inwestycyjnych. Dotychczasowe badania efek-

tywności wykorzystywania środków publicznych to relatywnie nowy kierunek, 

a służebna ich rola wobec społeczeństwa, ściśle powiązana z koniecznością jak 
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najlepszego świadczenia usług publicznych, skutecznie utrudnia stosowanie me-

tod przewidzianych dla sektora prywatnego
13

. Efekty wykonanych inwestycji 

w określonych działach gospodarki finansowej JST przedstawiono w tabeli 3. 

                                                           
13  Szerzej na ten temat: K. Brzozowska, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. Kogut-Jaworska, 

M. Zioło, Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CEDEWU.PL, War-

szawa 2013, s. 80–89. 
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Przedstawione liczby są potwierdzeniem, że gminy w latach 2007–2013 

poniosły 65% ogólnych nakładów finansowych na inwestycje w takich dzia-

łach, jak transport (30%), kultura dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna 

i sport (18%) oraz ochrona środowiska (17%). W powiatach 62% ogólnych wy-

datków inwestycyjnych poniesiono na transport (47%) oraz opiekę i pomoc 

społeczną (15%). Miasta na prawach powiatu w analizowanym okresie 74% 

wszystkich wydatków inwestycyjnych przeznaczyły na transport (40%), kulturę 

dziedzictwa narodowego i kulturę fizyczną i sport (20%) oraz gospodarkę 

mieszkaniową i usługową, informatykę i naukę (14%). Wiodącą rolę we 

wszystkich rodzajach JST były inwestycje transportu lokalnego. 

Wydaje się, że dotychczasowe sposoby współfinansowania projektów in-

westycyjnych instrumentami dłużnymi stają się niewspółmierne do możliwości 

pozyskania środków UE, chociażby ze względu na ograniczenia limitów zadłu-

żania się przez JST. Odwieczny problem nieograniczoności potrzeb i ograni-

czoności zasobów występuje też w związku ze społeczną, polityczną i ekono-

miczną presją wspólnot samorządowych, wywieraną w celu zaspokojenia przez 

władze samorządowe różnych potrzeb zbiorowych. 

Nowa perspektywa finansowa projektów unijnych w latach 2014–2020 

przeznaczona zostanie m.in. na
14

: 

a) zrównoważony transport i poprawę infrastruktury (23,8 mld euro); 

b) przechodzenie na gospodarkę niskowęglową we wszystkich sektorach, 

co oznacza ograniczanie zużycia energii, a także zwiększenie roli od-

nawialnych źródeł energii, np. na ocieplanie budynków, rozwój odna-

wialnych źródeł energii, rozbudowę sieci przesyłowych niskiego 

i średniego napięcia, a także transport publiczny w miastach (9,1 mld 

euro); 

c) wspieranie badań, rozwoju technologii i innowacji, np. większy nacisk 

na lepszą współpracę miedzy biznesem a naukowcami, co ma powo-

dować zastosowanie innowacji w gospodarce (10 mld euro); 

d) wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości (9,4 mld euro); 

e) ochronę środowiska (8,8 mld euro); 

f) walkę z bezrobociem wśród młodzieży (13 mld euro); 

g) wzmocnienie konkurencyjności polskiego rolnictwa (8,5 mld euro). 

                                                           
14  www.forbes.pl/unijne-srodki-2014-2020-trafia-glownie-na-infrastrukture,artykuly,177166, 

1,1.html (29.05.2014). 
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Przeprowadzone badania wykazały, że spośród wszystkich poziomów JST 

w latach 2007–2013 największym potencjałem inwestycyjnym charakteryzowa-

ły się gminy. Jednak wielkość potencjału inwestycyjnego, począwszy od 2011 

roku niewspółmiernie wzrastała do poziomu zadłużenia, co zaobserwowano na 

wszystkich poziomach JST. W gminach województwa zachodniopomorskiego 

w latach 2011–2013 wraz ze wzrostem potencjału inwestycyjnego wzrastały 

także wydatki inwestycyjne.  

Na wszystkich poziomach JST zaobserwowano, że nawet niewielkie zmia-

ny dynamiki wydatków bieżących istotnie wpływały na zmiany potencjału in-

westycyjnego. Postrzegając to przez strukturę wydatków inwestycyjnych, sku-

tek zmiany wielkości potencjału inwestycyjnego obserwujemy w postaci no-

wych dróg transportu publicznego, których budowa współfinansowana była 

środkami UE. 

Reasumując podkreślić należy, że JST powinny wzmocnić swoje działania 

w celu aktywnego wykorzystania środków UE. Na podstawie wyników prze-

prowadzonych badań, stojąc u progu nowej perspektywy finansowania rozwoju 

lokalnego ze środków unijnych w latach 2014–2020, można zaproponować na-

rzędzia ograniczające wzrost zadłużenia, co konsekwentnie związane jest ze 

zwiększeniem potencjału inwestycyjnego w JST: 

1. Zmianę przepisów powodującą całkowite wyłączenie z budżetu finan-

sowania projektu inwestycyjnego w całym cyklu jego finansowania, 

np. w drodze wyodrębnionej na każde zadanie inwestycyjne, ale „po-

zabudżetowo”, ewidencji wszelkich zdarzeń gospodarczych, z wyraź-

nym (celowym) przeznaczeniem środków nadwyżki operacyjnej.  

2. Wykorzystanie obecnych możliwości prawnych pozwalających utwo-

rzyć przez JST banki komunalne, których intencją nie byłoby osiąganie 

zysku, a wspieranie współfinansowania projektów inwestycyjnych, bez 

marży bankowej oraz przy znikomych odsetkach, co znacznie zmniej-

szy wydatki bieżące i wpłynie pozytywnie na zwiększenie nadwyżki 

operacyjnej. 

3. Wzmocnienie udziału kapitału prywatnego w realizacji i finansowaniu 

projektów publicznych, co znacznie lepiej niż ograniczenia ustawowe 

wzmocniłoby kontrolę efektywności wykorzystania środków finanso-

wych zarówno publicznych, jak i prywatnych. 

Na złożoność problematyki związanej ze specyfiką finansowania hybry-

dowego z udziałem finansowym UE wskazuje K. Brzozowska. Według niej, 
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pomimo złożoności proceduralnej i konieczności przygotowania profesjonalnej 

i skomplikowanej dokumentacji przy ubieganiu się o środki hybrydowe, pomoc 

finansowa UE może wydatnie wzmocnić rozwój PPP w naszym kraju
15

. 

Warte zaznaczenia jest, że wszelkie wskazane wyżej działania realizowane 

przy współpracy podmiotów prywatnych przyczynią się nie tylko do efektyw-

niejszego wykorzystania środków unijnych, ale też do celowego ich wydatko-

wania. 

Podsumowanie 

Kryzys finansowany, niepokój gospodarki światowej oraz zmiany w zapa-

trywaniach społecznych „dopominają się” odejścia od dotychczasowych strate-

gii realizowanych zadań i standardowej doktryny gospodarowania publicznymi 

zasobami. Wydaje się, że tradycyjne gospodarowanie zasobami finansowymi 

przez samorząd terytorialny już nie wystarcza. Niezbędne stają się innowacyjne 

rozwiązania poprzez wykorzystywanie odpowiednich narzędzi i instrumentów 

zgodnie z panującą tendencją zdeterminowaną przez zmieniające się przepisy 

ustawy o finansach publicznych.  

Wzrost długu wskazuje, ile brakuje środków finansowych w JST na inwe-

stowanie. Stąd też dotychczasowe podejście w zdobywaniu wkładu własnego do 

projektów inwestycyjnych częściowo finansowanych z programów unijnych 

w latach 2007–2013 w następnym okresie planistycznym na lata 2014–2020 

powinno zostać zweryfikowane. W szczególności należy podjąć wyzwania 

współpracy z partnerami prywatnymi, zwłaszcza że część unijnych środków 

może przyczynić się do efektywnego wydatkowania środków oraz ograniczenia 

bezrobocia. 
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CHANGES OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE LOCAL 

GOVERNMENT UNITS IN THE PERIOD OF 2007–2013 ON THE CASE OF 

WEST POMERANIAN VOIVODESHIP. 

Summary 

Local government units which have carried out investment projects in the period 

of 2007–2013 with the share of European Union funds were forced to provide part of 

the investment financing on their own. Generally this financing signified that local gov-

ernments have incurred debt obligations. The purpose of this article is to present the in-

vestment potential of the local government units in the West Pomeranian Voivodeship 

in connection to the new financial perspective of the European Union funds in 2014–

2020. 

Keywords: investment potential of local government units, feedback instruments, 

debt, EU funds 
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