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NADZóR KORPORACYJNY W SPóŁKACH  
Z UDZIAŁEM PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK  

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Streszczenie

We współczesnych przedsiębiorstwach komunalnych występuje zjawisko rozdzie-
lenia własności od zarządzania. Oznacza to, że właściciele nie sprawują bezpośrednio 
funkcji zarządczych, tylko powierzają je wynajętym w tym celu osobom. Ich zada-
niem jest, w wyniku zastosowania odpowiedniej organizacji pracy oraz wykorzysta-
nia posiadanych zasobów, zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Zagadnienie odnoszące się do opisu wzajemnego oddziaływania właściciela i osób przez 
niego wynajętych określane jest w literaturze pojęciem corporate governance, a w wa-
runkach krajowych jako nadzór korporacyjny.

Słowa kluczowe: nadzór korporacyjny, przedsiębiorstwo komunalne, spółka z udziałem 
podstawowej jednostki samorządu terytorialnego

Wprowadzenie

Działalność w zakresie użyteczności publicznej nie powinna być prowadzo-
na i zarządzana w sposób scentralizowany. Z tego więc względu dla pewnych ob-
szarów funkcjonowania podstawowej jednostki samorządu terytorialnego wpro-
wadzono proces decentralizacji. Zostały utworzone specjalistyczne podmioty 
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marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, e-mail: borkowski@wp.pl.

DOI: 10.18276/epu.2015.118-01
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komunalne, które dla właściwego wykonywania powierzonych zadań otrzymały 
szereg uprawnień1. W literaturze przedmiotu można wskazać trzy istotne źródła 
zdecentralizowanej struktury administracji samorządowej, a w konsekwencji de-
centralizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej:

a) społeczno-polityczne – udział obywateli (przez swoich reprezentantów) 
we współdecydowaniu i współuczestniczeniu w funkcjonowaniu admi-
nistracji;

b) ekonomiczne – efektywne zarządzanie całym majątkiem państwowym;
c) techniczne – korzystne dla obywateli świadczenie niektórych zadań 

o charakterze użyteczności publicznej2.
Właściciel przedsiębiorstwa komunalnego, którym jest samorząd teryto-

rialny, staje przed dylematem, jaką formę działalności powinien wybrać. Czy na 
przykład przeniesienie majątku gminy do utworzonej spółki kapitałowej popra-
wi jej efektywność, a oddzielenie prawno-organizacyjne wzmocni skuteczność? 
W takim przypadku w działalności organów spółki winna pojawić się dbałość 
o zapewnienie finansowania kontynuacji działalności spółki, co generuje potrze-
bę uwzględniania wzrostu kapitałów własnych przedsiębiorstwa. przyjęto więc 
za cel opracowania ocenę realizacji przez organy do tego uprawnione nadzoru 
właścicielskiego przedsiębiorstw komunalnych mających formę prawną spółek 
prawa handlowego. 

ponieważ we współczesnych przedsiębiorstwach występuje zjawisko roz-
dzielenia własności od zarządzania, oznacza to, że właściciele nie sprawują 
bezpośrednio funkcji zarządczych, tylko powierzają je wynajętym w tym celu 
osobom. Ich zadaniem jest, w wyniku zastosowania odpowiedniej organizacji 
pracy oraz wykorzystania posiadanych zasobów, zapewnienie sprawnego funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. Zagadnienie odnoszące się do opisu wzajemnego 
oddziaływania właściciela i osób przez niego wynajętych określane jest w lite-
raturze pojęciem corporate governance, a w warunkach krajowych jako nadzór 
korporacyjny.

Zagadnienie nadzoru korporacyjnego ze względu na fakt, iż w sposób po-
średni dotyczy każdego człowieka, stało się niezwykle istotne. bezpośrednia dzia-
łalność gospodarcza ludzi, ich potencjał intelektualny, umiejętności techniczne 

1 p. bartkowiak, Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrów
noważonego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w poznaniu, poznań 2008, s. 39.

2 Z. bukowski, T. Jędrzejewski, p. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Wydawnictwo 
„Dom Organizatora”, Toruń 2003, s. 22.
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i organizacyjne, które zostały zintegrowane w instytucję spółki kapitałowej, 
sprawiły, że stała się dominującą formą w sferze gospodarczo-politycznej.

Wynikało to z faktu, iż ta forma zapewniła najefektywniejszą alokację zaso-
bów. poszerzył się także zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, w ja-
kim spółki zaczęły świadczyć usługi czy produkować towary. Obszary dawniej 
zarezerwowane dla przedsiębiorstw państwowych czy jednostek budżetowych 
zostały przejęte – w wyniku przekształceń czy też deregulacji – przez spółki 
prawa handlowego i dlatego obecnie samorząd gminny taką działalność jak mię-
dzy innymi ciepłownictwo, energetyka, gospodarka odpadami czy gospodarka 
wodno-kanalizacyjna prowadzi w formie spółek kapitałowych. 

1. Formy prawne prowadzenia działalności komunalnej

po przywróceniu w 1990 roku instytucji samorządu terytorialnego przed-
siębiorstwa komunalne weszły w skład mienia komunalnego, a ich organem 
założycielskim stały się gminy. przekształcenia własnościowe lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku doprowadziły do zmian zasad funkcjonowania jednostek dzia-
łających w sektorze komunalnym3. W przeszłości uważano, że alokacja zasobów 
w sektorze publicznym jest wyłączona z zakresu możliwego do opisania za 
pomocą analizy ekonomicznej. Zmiana podejścia do funkcjonowania tego 
sektora z uwagi na przyjęte uregulowania prawne doprowadziła do przekształ-
cania jednostek budżetowych w podmioty prawa handlowego i komercjalizacji 
działalności zastrzeżonej dla jednostek budżetowych. Zmiany zachodzące w la-
tach 2011–2013 w tym zakresie zaprezentowano w tabeli 1. Ich dalsza intensy-
fikacja jest możliwa również z uwagi na fakt, iż ministerstwo Skarbu państwa 
przygotowało nowelizację ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (DzU z 2014 
r., poz. 612), która umożliwia dokonywanie bezpłatnego przekazywania samorzą-
dom akcji bądź udziałów należących do Skarbu państwa w spółkach powstałych 
w trybie innym niż komercjalizacja, a zatem poszerza katalog spółek, które mogą 
być skomunalizowane.

3 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity DzU z 2011 r. 
nr 45, poz. 236).
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Tabela 1

przekształcenia podstawowych form prowadzenia działalności w sektorze komunalnym 
w latach 2011–2013

lp.
Forma 
prawna 

podmiotu

liczba podmiotów  
na koniec

liczba utworzonych, przekształconych  
i prywatyzowanych podmiotów

2011 2012 2013 2011 2012 2013

1. Zakłady 
budżetowe 795 796 799 111 89 61

2. Jednostki 
budżetowe 1223 1231 1364 94 90 107

3. Spółki 
z o.o. 2312 2402 2512 222 247 317

4. Spółki 
akcyjne 397 409 419 23 39 71

Razem 4727 4838 5094 450 465 556

Źródło:  ministerstwo Skarbu państwa, Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia ko
munalnego za rok 2011, Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunal
nego za rok 2012 i Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za 
rok 2013, http://prywatyzacja.msp.gov.pl (25.06.2015).

W ustawie o gospodarce komunalnej4 (art. 1, ust. 2) zostały określone cele 
gospodarki komunalnej, która ma obejmować w szczególności zadania o charak-
terze użyteczności publicznej, czyli potrzeby zbiorowe. priorytetowymi zadania-
mi z tego zakresu są zadania własne określone w art. 7, ust. 1 ustawy o samorzą-
dzie gminnym5. Nie jest to jednak zamknięty katalog zadań. potrzeby zbiorowe 
zaspokajane są z reguły przez jeden podmiot, kontrolowany przez gminę i działa-
jący jako monopol naturalny. „Wybór formy organizacji usług komunalnych pro-
wadzi do sytuacji, w której celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
mieszkańców, a jednocześnie gmina jako właściciel jest zainteresowana maksy-
malizacją zysków z działalności gospodarczej prowadzonej poprzez podmioty 
komunalne”6.

Funkcjonowanie podmiotu będącego własnością komunalną, a działające-
go w formie spółki prawa handlowego, jako monopolu naturalnego, związane 

4 DzU z 2011 r. nr 45, poz. 236, tekst jednolity.
5 DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
6 b. misterska-Dragan, Czy Skarb Państwa to dobry wzór – nadzór właścicielski nad 

spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego?, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w bochni nr 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w bochni, bochnia 
2004, s. 78.
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jest z uzyskiwaniem określonych korzyści ekonomicznych. Do najważniejszych 
atrybutów monopolu naturalnego zaliczono:

1) ekonomię skali – wiąże się z obniżką kosztu jednostkowego w miarę 
wzrostu rozmiarów produkcji;

2) ekonomię zasięgu – pozwala uzyskać obniżkę kosztów w wyniku 
wykorzystania urządzeń w sytuacjach obsługi różnych grup odbior-
ców; 

3) ekonomię transportu – jeden system urządzeń sieciowych;
4) ekonomię lokalizacji – określone sytuowanie urządzeń centralnych, jak 

i sieciowych, wynikające z przesłanek natury technicznej, funkcjo-
nalnej i warunków fizjograficznych7.

Władze gminne sektor usług komunalnych traktują często podmiotowo, to 
jest w ujęciu fiskalnym, a więc jako źródło dodatkowych pożytków budżetowych 
i pozabudżetowych. Z tego względu obciążanie przedsiębiorstwa wysokimi po-
datkami negatywnie sprzyja zmniejszeniu kosztów działalności, gdy tymczasem 
te same władze gminne oczekują, aby ceny świadczonych usług były na niskim 
poziomie. W związku z tym wybór formy organizacyjno-prawnej dla prowadze-
nia użyteczności publicznej jest jednym z podstawowych elementów zarządzania 
sferą usług komunalnych. możliwe do zastosowania formy organizacyjno-praw-
ne określono w art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej8, które zaprezentowano 
na rysunku 1.

przepisy cytowanej ustawy nie narzuciły określonych rozwiązań, dla-
tego władze samorządu gminnego mają możliwość wyboru najlepszych 
w ich ocenie form świadczenia poszczególnych rodzajów usług komunal-
nych. Jednak negatywna ocena zdolności sektora użyteczności publicznej 
do sprawnego działania w interesie społeczności lokalnej stała się prze-
słanką do sformułowania postulatu w teorii wyboru publicznego, a miano-
wicie że „uzyskanie najlepszych efektów wymaga maksymalnego udziału 
rynku, a minimalnego udziału państwa w gospodarce”9.

7 m. Sadowy, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Siedlce 2010, s. 8–9.

8 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity DzU z 2011 r. 
nr 45, poz. 236).

9 Podstawy ekonomiki zarządzania w gospodarce komunalnej, red. Z. grzymała, Oficyna 
Wydawnicza Szkoły głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011, s. 337.
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Rada gminy

Jednostki 
organizacyjne sektora 
finansów publicznych

Zakład budżetowy

budżetowe formy 
realizacji zadań 

komunalnych
Jednostka budżetowa

Spółki kapitałowe Spółka akcyjna Jednoosobowa 
spółka gminy

Spółdzielnie Spółka z udziałem 
osób trzecich

Fundacje Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Jednoosobowa 
spółka gminy

Stowarzyszenia Spółka z udziałem 
osób trzecich

Umowy cywilno-
prawne

Samodzielne 
publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej 

oraz instytucje kultury

Rysunek 1.  Formy organizacyjno-prawne podmiotów działających w sferze usług komu-
nalnych

Źródło:  m. Sadowy, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Siedlce 2010, s. 13.

Samorząd gminny w celu świadczenia usług może zawiązywać spółki kapi-
tałowe oraz przystępować do takich podmiotów. Spółki kapitałowe są odrębnymi 
osobami prawnymi, działają we własnym imieniu i na własne ryzyko, a gmina 
nie ponosi odpowiedzialności za ich zobowiązania10. Dlatego dopuszczalną w go-
spodarce komunalnej formą prowadzenia działalności są spółki z o.o. i spółki 
akcyjne. W praktyce spółki akcyjne są zawiązywane w przypadku prowadzenia 
działalności o większych rozmiarach, wymagającej znacznych nakładów finan-
sowych. W tabeli 2 przedstawiono determinanty sprawowania nadzoru korpora-
cyjnego w sektorze komunalnym w porównaniu do prywatnego.

10 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity DzU z 2011 r. 
nr 45, poz. 236).
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Tabela 2 

Wybrane determinanty sprawowania nadzoru korporacyjnego  
w sektorze prywatnym i komunalnym w świetle teorii agencji

Kryterium i przedmiot 
porównania przedsiębiorstwo rynkowe (pR) przedsiębiorstwo komunalne (pK)

1 2 3

Status pracodawcy przedsiębiorca, instytucja, udzia-
łowiec

podstawowa jednostka samorządu 
terytorialnego

główna podstawa prawna Kodeks spółek handlowych 
(k.s.h.)

Kodeks spółek handlowych oraz 
ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej

misja organizacji Osiąganie przewagi konkuren-
cyjnej, kształtowanie pozycji 
rynkowej

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
społeczeństwa wynikających 
z zadań własnych gminy

Cel działalności organizacji Osiąganie zysku lub inne cele 
o charakterze ekonomicznym

Użyteczność publiczna wobec 
mieszkańców, przy zachowaniu 
celów ekonomicznych

Status odbiorcy usług Klient – konsument mieszkaniec, obywatel, podatnik 
– podmiot praw i obowiązków 
konstytucyjnych

Istnienie nadzoru umożli-
wiającego poddanie pełno-
mocnika publicznej ocenie 

Zewnętrzne i wewnętrzne mecha-
nizmy nadzoru właścicielskiego

Zewnętrzne i wewnętrzne 
mechanizmy nadzoru właściciel-
skiego poszerzone o interesariu-
szy. Istnienie demokratycznego 
nadzoru

Wymiar i rodzaj niezależ-
ności przedsiębiorstwa

posiada niezależność zarówno 
w zakresie ustalania celów, jak 
i wyboru narzędzi ich realizacji

Niezależność ograniczona jest 
tylko do swobodnego wyboru 
instrumentów zarządzania, a nie-
kiedy celów

Ograniczenie zakresu 
działania i zmniejszenie 
konkurencyjności

brak ograniczeń obszarów dzia-
łalności gospodarczej przedsię-
biorstw, które zmniejszałyby ich 
konkurencyjność

Częste stosowanie polityki pole-
gającej na wyłączaniu pewnych 
obszarów działalności gospo-
darczej lub zlecaniu działalności 
nierentownej

Asymetria informacji W momencie rozdzielenia wła-
sności od zarządzania istnieje 
zjawisko asymetrii informacji

Kryterium to nabiera ostrzejsze-
go charakteru z uwagi na brak 
zwyczajowej wiedzy fachowej 
mocodawcy wynikający z kaden-
cyjności i politycznych wyborów

Wspólna agencja Rzadko występuje problem wspól-
nej agencji

Często występuje problem 
wspólnej agencji, gdyż oprócz 
gminy pojawiają się inne pod-
mioty próbujące pełnić wobec pK 
rolę mocodawców, co oznacza 
konieczność interakcji, a nawet 
współdziałania z grupami inte-
resu, które mogą mieć odmienne 
cele i preferencje
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1 2 3

Wielość relacji agencji Zgodnie z k.s.h. istnieje dodat-
kowy szczebel agencji w postaci 
rady nadzorczej

W pK oprócz rady nadzorczej 
występuje dodatkowy szczebel 
agencji w postaci biura nadzo-
ru właścicielskiego czy audytu 
wewnętrznego, które również ze 
swej strony kreują relacje agencji 
w strukturze pK i poza nim

Oddziaływanie cyklu 
wyborczego na pełnomoc-
nika (racjonalność decyzji 
w krótkim i długim okresie)

Nie występuje problem wyboru 
horyzontu czasowego przy podej-
mowaniu decyzji, gdyż zazwyczaj 
mocodawca nie ma problemu 
z określe niem celów działalności

polityczni mocodawcy mogą mieć 
trudności z określeniem ex ante 
pożądanego celu działalności pK. 
ponadto przy określeniu celu po-
jawia się problem oddziaływania 
cyklu wyborczego na pełnomoc-
nika

motywowanie pełnomoc-
nika

motywowanie pełnomocnika pR 
winno zawierać bodźce skłaniają-
ce go do realizacji strategii firmy 
(motywy materialne)

motywowanie pełnomocnika 
pK jest problemem bardziej 
skomplikowanym, gdyż oprócz 
realizacji celów mocodawcy na-
leży uwzględnić jeszcze interesy 
interesariuszy (motywy niemate-
rialne)

Konformistyczna postawa 
pełnomocnika

W pR rzadko zdarza się sytu-
acja, w której należałoby chronić 
pełnomocnika przed działalnością 
mocodawcy

W pK ma miejsce sytuacja, 
w której często należy chronić 
pełnomocnika przed negatyw nym 
wpływem mocodawcy, wywie-
rającego presję na pełnomoc-
nika. Sytuacja taka ma miejsce 
w przypadku częstych zmian 
politycznych mocodawców, co 
wymusza postawę konformistycz-
ną pełnomocnika

przejrzystość i transparent-
ność

pR decydują się na ujawnienie 
szczegółowych informacji o swo-
jej kondycji, strategii, strukturze 
własności czy osobach zarzą-
dzających oraz nadzorujących, 
aby w ten sposób przyciągnąć 
potencjalnych inwestorów i zapre-
zentować się jako godny zaufania 
partner

pK poddane są dużej presji 
przejrzystości działania. Jednakże 
nie zawsze przejrzystość przynosi 
korzyści, gdyż po przekroczeniu 
optymalnego poziomu dalszy 
wzrost przejrzystości może dawać 
negatywne rezultaty, spowodo-
wane wypływem na zewnątrz 
ważnych informacji, a straty 
społeczne mogą być wyższe niż 
w przypadku braku przejrzystości

Różnorodność problemów 
agencji wewnątrz przedsię-
biorstwa

mniejsza liczba problemów 
agencji wewnątrz pR sprawia, że 
nie jest ono narażone na problemy 
dotyczące tych relacji

Istotną cechą pK jest różno-
rodność agencji wewnątrz 
przedsiębiorstwa, które wyma-
gają opracowania dodatkowych 
procedur związanych z należytym 
współdziałaniem pomiędzy we-
wnętrznymi grupami interesu

Źródło:  opracowanie na podstawie: l. Kozioł, Relacje agencji w spółkach kapitałowych sekto
ra publicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 
2008, nr 772, s. 25–30.
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Wybór spółki kapitałowej jako formy działalności umożliwia optymalną ko-
ordynację celów ekonomicznych i społecznych działalności podmiotów komunal-
nych. Natomiast w przypadku wyboru pozostałych form nie uzyskuje się takiej 
możliwości, gdyż na przykład zakład budżetowy nie prowadzi pełnego rachunku 
kosztów, który nie obejmuje amortyzacji.

2.  Nadzór nad spółkami komunalnymi

Zmiany systemowe w polsce spowodowały, że gospodarka komunalna za-
częła być traktowana jako jedna z działalności gospodarczych, które winny zo-
stać przystosowane do działalności rynkowej. „W przypadku dóbr komunalnych 
istnieje ścisły związek między produkcją a konsumpcją, dlatego dobra te mu-
szą być jednocześnie wytwarzane i konsumowane, co wpływa również na ko-
nieczność posiadania odpowiedniej zdolności produkcyjnej i jej wykorzystanie. 
Charakteryzuje je także swoista nierównomierność zapotrzebowania, zwłaszcza 
w wodociągach i kanalizacji, elektroenergetyce, ciepłownictwie czy komunikacji 
miejskiej”11.

W sektorze gospodarki komunalnej można zaobserwować postępującą ko-
mercjalizację i prywatyzację podstawowych jej branż, dlatego zagadnienie zy-
skowności tego sektora przybiera na znaczeniu szczególnie w sferze gospodarki 
odpadami, gospodarki ciepłowniczej czy wodociągowo-kanalizacyjnej.

Wykorzystanie spółek kapitałowych jako formy prawnej w realizacji za-
dań gminnych spowodowało, iż problematyka funkcjonowania nadzoru kor-
poracyjnego stała się ważnym zagadnieniem dla wszystkich interesariuszy. 
podstawowym wyzwaniem, jakie ma do zrealizowania nadzór korporacyjny 
w spółkach w udziałem gminy, jest wzrost efektywności działania i skuteczności 
zarządzania spółkami oraz wykorzystanie praw przysługujących właścicielowi. 
Temu celowi podporządkowano regulację prawną, w której przyjęto, że bezpo-
średni nadzór nad działalnością każdej spółki z udziałem gminy wykonuje rada 
nadzorcza, chociaż w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rada 
nadzorcza może, ale nie musi być powoływana.

W wyniku upowszechnienia się stosowania w gospodarce komunalnej form 
prowadzenia działalności w formie spółek prawa handlowego pojawił się kla-
syczny problem agencji i nadzoru właścicielskiego. W związku z tym istotną 

11 Podstawy ekonomiki…, s. 21.
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kwestią jest zakres mocodawcy i możliwość skutecznego monitorowania działa-
nia pełnomocnika12.

Dodatkowo, ponieważ przedsiębiorstwa z udziałem gminy działające w for-
mie spółki prawa handlowego, realizując zadania gminy, działają w otoczeniu, 
w którym „pojawiają się inne podmioty, próbujące pełnić wobec niego rolę mo-
codawców, występuje tzw. problem wspólnej agencji, oznaczający konieczność 
współdziałania między grupami interesu, które często mają odmienne preferen-
cje”13.

gminy tworząc spółki i wstępując do nich, przechodzą stopniowo do roz-
dzielenia funkcji świadczenia usług publicznych i ich bezpośredniego wykony-
wania, zajmując pozycję regulatora, samą zaś realizację zlecając innym pod-
miotom gospodarczym. W związku z tym „konieczne stało się wprowadzenie 
odpowiednich zmian instytucjonalnych przedsiębiorstw komunalnych, ze zwró-
ceniem uwagi szczególnie na problemy nadzoru korporacyjnego”14.

Specyfiką nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem gminy jest wy-
stępowanie aspektu celowości w działalności przedsiębiorstwa i jego sformalizo-
wanie na podstawie przyszłej wizji i misji oraz aspektu podmiotowego, którym 
jest gmina. Teoria agencji dla spółek komunalnych zakłada, że w zamian za po-
tencjalne korzyści kadra zarządzająca zabiega o interes akcjonariuszy. Tym sa-
mym interes właścicieli przedkładany jest przed roszczeniami innych grup intere-
sariuszy15. Występujący w przypadku spółek z udziałem gminy problem agencji 
wiąże się nie tylko z rozbieżnością celów właścicieli i menedżerów działających 
w ich imieniu, ale też z asymetrią informacji. W sektorze komunalnym „pro-
blem agencji występuje z większą ostrością, ponieważ relacja mocodawca–agent 
występuje zarówno między politykiem (mocodawcą) i administratorem (agen-
tem), jak i między społeczeństwem (mocodawcą) a politykiem (agentem)”16 – wy-
stępuje zatem problem podwójnej agencji. Wpływa to niewątpliwie na znaczne 

12 l. Kozioł, Relacje agencji w spółkach kapitałowych sektora publicznego, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 772, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 27.

13 Tamże, s. 32 oraz l. Kozioł, K. barwacz, Przedsiębiorstwo sektora komunalnego w świe
tle teorii agencji, w: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wydawnictwo 
Uniwersytetu łódzkiego, łódź 2006, s. 379.

14 l. Kozioł, Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przedsię
biorstwach sektora komunalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
nr 753, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 33.

15 l. Kozioł, Wieloaspektowe ujęcie nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sekto
ra komunalnego, w: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. 
A. Stabryła, Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 596.

16 Podstawy ekonomiki…, s. 338.
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ograniczenie, a nawet brak przejrzystości w procesie podejmowania decyzji oraz 
rozmycie odpowiedzialności w realizacji zadań z zakresu użyteczności publicz-
nej. Konsekwencją tego jest uniemożliwienie skonstruowania syntetycznego 
miernika oceny skuteczności i efektywności działania dla tych podmiotów17 (rys. 2). 

mechanizmy i instytucje 
wewnętrzne Wyborcy organów gminy mechanizmy i instytucje 

zewnętrzne

Rada gminy prezydent, burmistrz, wójt

Zgromadzenie akcjonariuszy

Biuro Nadzoru Właścicielskiego Rada Nadzorcza

Regulacyjno-kontrolna rola 
państwa (ustawa o gospodarce 

komunalnej i inne ustawy 
branżowe)

Rynek

Jednostki organizacyjne gminy
Zarząd

Obowiązujące kodeksy prawa 
(k.s.h., k.c., k.p.a., k.k.)

Audyt wewnętrzny Dyrektywy UE
System kontrolingu w gminie Kodeksy dobrych praktyk

Kultura narodowa
System motywowania 

i kontrakty
Pracownicy, rada pracowników, 

związki zawodowe

Rysunek 2.  Układ mechanizmów i instytucji nadzorczych w organizacji i zarządzaniu 
spółki kapitałowej przedsiębiorstwa komunalnego z udziałem gminy

Źródło:  l. Kozioł, Wieloaspektowe ujęcie nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora 
komunalnego, w: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, 
red. A. Stabryła, Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 
2008, s. 600.

W prowadzeniu badań dotyczących funkcjonowania nadzoru korporacyj-
nego w spółkach z udziałem podstawowej jednostki samorządu terytorialnego 
należy uwzględnić ich specyfikę, a mianowicie:

1) spółki, pomimo że są odrębnymi podmiotami, mogą liczyć na wsparcie 
finansowe z budżetu;

2) spółki posiadają monopol na usługi;
3) spółki mogą swobodnie kształtować swoją politykę kadrową;

17 Tamże, s. 339.
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4) w spółkach bezpośredni nadzór i kontrolę sprawuje jednoosobowo organ 
wykonawczy władzy samorządowej;

5) w spółkach nie ma otwartego naboru członków rad nadzorczych, a dobór 
kandydatów i obsadzanie stanowisk nie spełnia zasad jawności i przej-
rzystości18.

Innym problemem występującym w przypadku nadzoru korporacyjnego 
spółek z udziałem podstawowej jednostki samorządu terytorialnego jest trudność 
w „określeniu zasadniczej misji przedsiębiorstwa – czy ma ona polegać na mak-
symalizacji wartości dla akcjonariuszy, czy też na realizacji polityki społecznej 
i gospodarczej”, gdyż właściciel – gmina może „zrealizować obydwa cele, które 
często trudno jest ze sobą pogodzić”19.

przegląd specyfiki funkcjonowania spółek z udziałem gminy pozwala na 
dokonanie charakterystyki ogólnej cech spółki komunalnej, którymi są: wysoka 
koncentracja własności, długookresowy horyzont czasowy podejmowanych decy-
zji, wyłączenie z rynku kontroli oraz bardzo słaba zależność wysokości wynagro-
dzenia menedżerów spółki od osiąganych przez nią wyników. Najważniejszymi 
grupami interesów są pracownicy i mieszkańcy danej gminy. „Spółki te jawią 
się często jako niezależne instytucje i choć – paradoksalnie – uzależnione od 
decyzji i wsparcia właścicieli, to mające niską orientację na budowanie wartości 
dla udziałowców lub akcjonariuszy w długim terminie, a wyników i poziomów 
przychodów w krótkim okresie”20.

3.  Przedstawiciele podstawowej jednostki samorządu terytorialnego  
w organach nadzorczych spółek komunalnych

Rzeczywiste wykonywanie przez przedstawicieli gminy nadzoru kor-
poracyjnego w spółkach z udziałem podstawowej jednostki samorządu tery-
torialnego może być związane z występującymi w praktyce gospodarczej ele-
mentami niepożądanymi, tzw. dysfunkcjami nadzoru korporacyjnego. brak 
nakładania obowiązków przez właścicieli podmiotów na rady nadzorcze pozwala 

18 W. Walczak, Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem kapitałowym samorządu tery-
torialnego, „Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 3, s. 199.

19 l. Kozioł, K. barwacz, Model systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych 
sektora komunalnego, w: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, 
red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, łódź 2008, s. 379.

20 K. Trojanowski, Funkcjonowanie spółek komunalnych – miasto jako przedsiębiorca, 
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji nr 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Innowacji w lublinie, lublin 2013, s. 252.
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często traktować je jako organy dekoracyjne, nieposiadające wymaganych kwali- 
fikacji21.

Dysfunkcje nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem gminy dotyczą 
między innymi łamania prawa przez członków zarządów i rad nadzorczych w za-
kresie stosowania zapisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektóry-
mi podmiotami prawnymi22. Zgodnie z art. 4 tej ustawy jedna osoba nie może 
jednocześnie zasiadać w dwóch radach nadzorczych spółek prawa handlowego, 
w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału 
zakładowego lub 50% liczby akcji. bez znaczenia jest fakt, czy taki przypadek 
dotyczy rad nadzorczych spółek pozostających w nadzorze właścicielskim tej sa-
mej gminy, czy też należą one do dwóch różnych samorządów.

Kolejną dysfunkcją jest zawłaszczane przez wąskie grono wybranych 
„zaufanych beneficjentów” organów nadzoru spółek z udziałem gminy. 
Niejednokrotnie osoby zasiadające w radach nadzorczych są zatrudnione na 
etatach w urzędach, tym samym są podporządkowane organom wykonawczym 
gminy, co stawia pod znakiem zapytania ich obiektywizm. przysługujące or-
ganom wykonawczym podstawowej jednostki samorządu terytorialnego prawo 
wyboru członków rad nadzorczych może doprowadzić do tego, że wąska 
grupa osób przejmie praktycznie nieograniczoną i niekontrolowaną władzę 
nad ogromnym majątkiem i decydować będzie o przepływach pieniężnych. 
Dlatego proces wyznaczania członków rad nadzorczych spółek z udziałem 
gminy w praktyce powinien sprowadzać się do powoływania ludzi mają-
cych zaufanie społeczne i duże kompetencje. pozwoli to na legitymizowanie 
przez nich działań i decyzji zarządu w zakresie majątku spółki i transferów 
środków na konta określonych podmiotów, które będą służyły budowaniu 
wartości rynkowej spółki.

„Zrozumienie rzeczywistych celów oraz prawdziwych motywów działań władz 
samorządowych w procesach wyznaczania członków rad nadzorczych miejskich 
spółek wymaga dokonania diagnozy kolejnych procesów związanych z podejmowa-
niem decyzji rodzących określone skutki finansowe. Są to czynności prawne, których 
rezultatem jest zatrudnianie zaufanych pracowników na intratnych stanowiskach, 
podpisywanie lukratywnych umów z firmami zewnętrznymi, przygotowywanie 
SIWZ w postępowaniach przetargowych pod z góry upatrzonych beneficjentów 

21 K.A. lis, H. Sterniczuk, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, 
s. 88.

22 Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 254).
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(skuteczne eliminowanie konkurencji), dzięki czemu tworzy się niesłychanie silna 
sieć wzajemnych powiązań, zależności i interesów – zapewniająca osiąganie wy-
miernych korzyści finansowych przez wąski krąg wybranych osób i organizacji”23.

przedstawione dysfunkcje mają istotne znaczenie dla prawidłowe-
go funkcjonowania nadzoru korporacyjnego, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
spółka realizuje na przykład inwestycje infrastrukturalne, bądź prowadzi 
negocjacje z potencjalnym inwestorem. 

Podsumowanie

Realizacja działań w zakresie usprawniania nadzoru korporacyjnego w spół-
kach z udziałem gminy, jako podmiotów wykonujących zadania przypisane pod-
stawowej jednostce samorządu terytorialnego, ma swoje odniesienie do wielu 
aktów prawnych, w tym przyjętych celów i zasad użyteczności publicznej. Kadra 
menedżerska spółek komunalnych, jak i ich organy nadzorcze muszą nieprze-
rwanie podejmować różnorodne działania weryfikacyjne i dostosowawcze, także 
w zakresie doskonalenia umiejętności menedżerskich24. Jest to tym istotniejsze, 
że w teorii i praktyce zarządzania spółka komunalna, będąc złożonym systemem, 
jest w wielu punktach silnie powiązana ze społecznością lokalną.
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CORPORATE GOVERNANCE IN THE COMPANIES  
WITH THE PARTICIPATION OF MUNICIPALITIES

Summary

In contemporary municipal enterprises phenomenon of ownership unbundling of 
management, it means that the owners do not exercise direct management functions, only 
entrust them rented persons for that purpose. Their task is, through the application of 
appropriate work processes and use of resources to ensure the smooth functioning of the 
company. The issue relating to the description of the interaction between the owner and 
persons rented by him referred to in the literature the concept of corporate governance 
and national conditions as corporate governance.

Keywords: corporate governance, municipal enterprise, a company with the participation 
of municipalities

Translated by Anna Bartkowiak
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Streszczenie

Catalyst jest platformą dłużnych papierów wartościowych (obligacji i listów zastaw-
nych) działającą w ramach giełdy papierów Wartościowych w Warszawie. przedmiotem 
obrotu są obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty gospodarcze i instytucje 
finansowe, obligacje spółdzielcze emitowane od 2011 roku przez banki spółdzielcze, 
obligacje skarbowe Skarbu państwa, obligacje komunalne emitowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego (JST) oraz listy zastawne. Obligacje komunalne są obecne na 
Catalyst od pierwszego dnia funkcjonowania tego rynku. pomimo wzrostu zaintereso-
wania samorządów możliwością notowania instrumentów dłużnych na zorganizowanym 
rynku obligacje komunalne osiągają najmniejszy udział w łącznej wartości emisji na 
Catalyst. Celem opracowania jest ocena działania obligacji komunalnych Catalyst po 
5 latach ich obecności na rynku finansowym w polsce. 
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Wprowadzenie

W stworzeniu możliwości emitowania obligacji notowanych na giełdzie 
papierów wartościowych i wprowadzeniu ich do obrotu publicznego dla uzy-
skania większej płynności upatrywano szans przyspieszenia rozwoju inwestycji 
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publicznych. Rynek obligacji Catalyst jest połączeniem regulowanego oraz alter-
natywnego systemu obrotu, a oferta jest skierowana do inwestorów instytucjo-
nalnych i indywidualnych1. platformę obligacji Catalyst uruchomiono pod koniec 
2009 roku. Jest to pierwsza platforma w polsce, na której JST mogą emitować 
i dokonywać obrotu obligacjami komunalnymi na rynku giełdowym. 

Jak się wydaje, instrumenty te nie w pełni spełniają pokładane przez jednost-
ki samorządu terytorialnego oczekiwania. Celem opracowania jest ocena działa-
nia obligacji komunalnych Catalyst po 5 latach ich obecności na rynku finanso-
wym w polsce od strony organizatora, czyli giełdy papierów Wartościowych, 
oraz od strony emitenta, czyli jednostek samorządu terytorialnego (JST). 

1.  Założenia emisji obligacji Catalyst 

Celem utworzenia platformy Catalyst było rozszerzenie wachlarza in-
strumentów finansowych na rynku giełdowym i zwiększenie płynności obro-
tu instrumentami dłużnymi. Catalyst jest platformą dłużnych papierów warto-
ściowych (obligacji i listów zastawnych) działającą w ramach giełdy papierów 
Wartościowych w Warszawie na rynku (subrynku) regulowanym dla transakcji 
detalicznych, regulowanym dla transakcji hurtowych, alternatywnym systemie 
obrotu dla transakcji detalicznych oraz alternatywnym systemie obrotu dla trans-
akcji hurtowych. Obrót transakcji na rynkach hurtowych – regulowanym i alter-
natywnym – jest prowadzony przez spółkę bondSpot, następcy mTS-CeTO SA2.

przedmiotem obrotu są: 
 – obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty gospodarcze i insty-

tucje finansowe,
 – obligacje spółdzielcze emitowane od 2011 roku przez banki spółdzielcze,
 – obligacje skarbowe Skarbu państwa,

1 p. Zasępa, Analiza kosztu kapitału przedsiębiorstw przy emisji obligacji korporacyjnych 
notowanych na GPW w Warszawie, Annales Universitatis mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, 
vol. XlVII, 3, lublin 2013, s. 661. 

2 mTS-CeTO SA powstała w styczniu 1996 r. pod nazwą Centralna Tabela Ofert SA z inic-
jatywy ponad 20 największych polskich banków i domów maklerskich. W listopadzie 2000 r. 
do grona akcjonariuszy dołączyła giełda papierów Wartościowych w Warszawie SA. W maju 
2009 r. gpW nabyła większościowy pakiet CeTO. W ten sposób spółka znalazła się w grupie kap-
itałowej gpW, a z dniem 18 września 2009 r. zmieniła nazwę na bondSpot SA, www.bondspot.pl 
(29.06.2015).
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 – obligacje komunalne emitowane przez jednostki samorządu terytorialne-
go (JST),

 – listy zastawne. 
Wprowadzenie obligacji na Catalyst odbywa się albo bez skierowania emisji 

do obrotu poprzez uzyskanie przez emitenta autoryzacji, czyli rejestracji emisji 
w publicznie dostępnym systemie informacyjnym, oraz zobowiązanie się emiten-
ta do przekazywania informacji bieżących i okresowych3, albo przez skierowanie 
emisji (autoryzowanej lub nie) do obrotu na rynku zorganizowanym (rynku regu-
lowanym lub alternatywnym systemie obrotu)4. procedura pozwala na wprowa-
dzenie obligacji na wszystkie rynki jednocześnie.

W dniu inauguracji na platformie Catalyst zadebiutowało 5 emisji obligacji 
komunalnych (Warszawa, Radlin, Ostrów Wielkopolski, poznań, Rybnik), 5 emi-
sji obligacji korporacyjnych (Electus, Europejski bank Inwestycyjny, bRE bank 
Hipoteczny SA, Europejski Fundusz Hipoteczny, pekao bank Hipoteczny) oraz 
5 autoryzowanych emisji obligacji komunalnych (Ząbki, Kórnik, Tczew, połczyn-
Zdrój, Turek)5. 

Od momentu otwarcia rynku Catalyst wartość wyemitowanych obligacji 
wzrosła z 10,7 mld zł w 2009 r. do 544,6 mld zł na koniec 2014 r. (przy wartości 
emisji obligacji skarbowych w wysokości 480,5 mld zł). Najbardziej dynamicznie 
następował rozwój w pierwszych trzech latach działalności, szczególnie w odnie-
sieniu do obligacji korporacyjnych, których wartość emisji wielokrotnie przewa-
żała w stosunku do pozostałych rodzajów obligacji nieskarbowych (por. rys. 1). 

3 Obligacje autoryzowane przy Catalyst mogą być przedmiotem obrotu poza rynkiem zor-
ganizowanym – transakcje takie są przeprowadzane najczęściej za pośrednictwem instytucji fi-
nansowych. Autoryzacja pozwala emitentowi uzyskać większą wiarygodność oraz atrakcyjność 
w oczach kontrahentów i inwestorów.

4 J. Adamiak, b. Kołosowska, g. Voss, Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako źró
dło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, Annales Universitatis mariae 
Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia 46/3 (XlVI), lublin 2012, s. 104.

5 A. gontarek, Catalyst katalizator rynku instrumentów dłużnych, potencjał, aspiracje, 
możliwości, Seminarium mbank – CASE „Korporacyjny rynek papierów dłużnych w polsce: ak-
tualny stan, problemy, perspektywy rozwoju”, Warszawa 5.03.2015, s. 3, www.case-research.eu/
pl/node/58829. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
obligacje korporacyjne 6 819 17 755 34 749 46 366 51 877 56 139

obligacje spółdzielcze 377 503 608 665

listy zastawne 2 900 2 410 2 850 3 081 3 234 4 062

obligacje komunalne 930 1 753 2 222 2 374 3 088 3 187
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Rysunek 1.  Wartość emisji obligacji nieskarbowych na platformie Catalyst

Źródło:  opracowanie własne na bazie danych zawartych w biuletynach statystycznych CATAlYST 
za lata 2009–2014, www.gpwCatalyst.pl (19.06.2015).

Spośród wszystkich obligacji notowanych na rynku Catalyst obligacje kor-
poracyjne stanowią 77%, a udział obligacji komunalnych plasuje się na poziomie 
ok. 5% (w latach 2009–2010 ten udział wynosił powyżej 8%). 

biorąc pod uwagę aktywność emisyjną, liczba serii wzrosła z 35 w 2009 r. 
do 517 w 2014 r. (por. rys. 2), przy czym w grupie obligacji korporacyjnych wzro-
sła ponad 35-krotnie, zaś w grupie obligacji komunalnych blisko 7-krotnie.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
obligacje korporacyjne 10 53 140 239 291 357
obligacje spółdzielcze 24 31 34 37
listy zastawne 16 17 20 24 26 33
obligacje komunalne 9 27 24 31 57 60
obligacje Skarbu Państwa 38 36 34 30
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Rysunek 2.  liczba serii wyemitowanych na Catalyst

Źródło:  opracowanie własne na bazie danych zawartych w biuletynach statystycznych Catalyst za 
lata 2009–2014, www.gpwCatalyst.pl (19.06.2015).
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Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania rynku Catalyst do obrotu wpro-
wadzono 517 serii obligacji. łączna liczba emitentów, którzy wprowadzili na ry-
nek Catalyst swoje instrumenty dłużne, wyniosła 193 (rys. 3). I w tym wypadku 
największą dynamiką przyrostu liczby emitentów odznaczała się grupa obligacji 
korporacyjnych. pozostałe grupy, poza obligacjami komunalnymi, miały nie-
zmienną liczbę emitentów.
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Rysunek 3.  Struktura emitentów obligacji na platformie Catalyst 

Źródło:  opracowanie własne na bazie danych zawartych w biuletynach statystycznych Catalyst za 
lata 2009–2014, www.gpwCatalyst.pl (19.06.2015).

W połowie 2015 roku, według danych z 19.06.2015 r., na rynku Catalyst funk-
cjonowało 193 emitentów, w tym 151 korporacji, 22 banki spółdzielcze, 19 JST 
i Skarb państwa. Wartość emisji wynosiła 565,7 mld plN, w tym 3,2 mln plN 
emisji obligacji komunalnych6.

2.  Rynek obligacji Catalyst emitowanych przez JST

Obligacje komunalne są obecne na Catalyst od pierwszego dnia funkcjo-
nowania tego rynku. Dodać należałoby, że, mimo wprowadzonych w procedu-
rze wymagań, na rynku Catalyst żadna seria obligacji komunalnych nie posia-
da zabezpieczenia spłaty, ponieważ status jednostki samorządu terytorialnego, 

6 Stan rynku, www.gpwCatalyst.pl/podstawowestatystyki (20.06.2015).
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prawnie gwarantującej źródła dochodów miast i gmin, stanowi wystarczające 
zabezpieczenie emisji7. 

I chociaż w kolejnych latach następował wzrost zainteresowania samorzą-
dów możliwością notowania instrumentów dłużnych na zorganizowanym rynku, 
to obligacje komunalne osiągają najmniejszy udział w łącznej wartości emisji na 
Catalyst oraz generują najmniejsze obroty sesyjne8. Notowane na Catalyst obli-
gacje komunalne charakteryzują się niewielką wartością emisji, sięgającą średnio 
około 2–3 mln złotych, ponieważ emitenci są w większości niewielkimi gmi-
nami bądź miastami, poza kilkoma miastami wojewódzkimi, w tym Warszawą. 
generalnie, inwestycje w obligacje komunalne są uznawane za bezpieczne, po-
równywalne z obligacjami skarbowymi, w efekcie czego JST mogą oferować 
znacznie niższe oprocentowanie niż pozostałe podmioty na rynku Catalyst. 
W 2013 roku oprocentowanie instrumentów samorządowych kształtowało się na 
poziomie od 3,5% (Kraków) do 6,7% (Warszawa)9, natomiast na koniec 2014 roku 
średnie oprocentowanie emisji obligacji komunalnych wyniosło 5,48%10 i było 
najniższe wśród notowanych instrumentów dłużnych, a najbardziej zbliżone do 
poziomu oprocentowania obligacji Skarbu państwa, co dodatkowo potwierdza 
relatywnie niski poziom ryzyka inwestycyjnego tych instrumentów.

podmioty takie jak JST w dużo mniejszym stopniu są skłonne notować 
swoje obligacje na rynku notowanym. Na rysunku 4 zestawiono dane dotyczące 
funkcjonowania obligacji komunalnych na rynku Catalyst. mimo wzrostu warto-
ści emisji obligacji komunalnych, szczególnie w pierwszych trzech latach (2009–
2011), rynek ten nie należy do najbardziej aktywnych, o czym świadczyć może 
liczba przeprowadzonych transakcji, mimo relatywnie dynamicznego wzrostu 
liczby serii. 

Udział obligacji komunalnych w obrotach Catalyst plasuje się na poziomie 
poniżej 1%, a jeszcze niższy – na poziomie średnio 0,5% – jest udział w wartości 
emisji. W latach 2011–2012 liczba emitentów obligacji komunalnych wynosiła 18, 
zaś od 2013 roku liczba ta wzrosła do 22, z czego 19 jest notowanych na platfor-
mie, a 3 posiadają tylko autoryzację. W strukturze emitentów przeważają miasta 

7 m. głuska, Catalyst modny wśród samorządowców, biuletyn Newconnect, www. 
ncbiuletyn.pl (29.06.2015).

8 m. mosionek-Schweda, p. panfil, Catalyst jako źródło finansowania działalności jedno
stek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, 
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Szczecin 2014, s. 6.

9 Tamże, s. 11.
10 Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 r., grant Thornton, Warszawa 2015, s. 35. 
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Rysunek 4.  Obligacje komunalne na rynku Catalyst 

Źródło:  opracowanie własne na bazie danych zawartych w biuletynach statystycznych Catalyst 
za lata 2009–2014, www.gpwCatalyst.pl (19.06.2015).

Tabela 1 

Wykaz samorządów, których obligacje były notowane na Catalyst w 2014 roku

Nazwa JST łączna wartość emisji
(w tys. zł) liczba serii Najdłuższy okres 

wykupu
barcin 14 000,0 1 2025
brodnica 12 700,0 1 2023
brzesko 10 600,0 3 2026
Elbląg 107 000,0 8 2026
gołdap 10 000,0 1 2025
Konopiska 7 700,0 2 2016
Kraków 520 000,0 4 2028
maki 20 000,0 1 2023
Olkusz 12 000,0 1 2023
piła 36 000,0 2 2024
połczyn-Zdrój 2 100,0 1 2017
przemyśl 24 420,0 6 2029
Siedlce 156 512,5 13 2034
Wałbrzych 97 000,0 4 2027
Warszawa 2 100 000,0 5 2022
Włocławek 80 000,0 2 2025
powiat goleniowski 20 000,0 1 2027

Źródło:  D. Hajdys, Rynek instrumentów dłużnych Catalyst źródłem kapitału inwestycyjnego jed
nostek samorządu terytorialnego. Artykuł zaakceptowany do druku w Folia Oeconomica, 
Acta Universitatis lodziensis, 2015. 
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na prawach powiatu (8). pozostali emitenci reprezentują gminy miejskie i miejsko- 
-wiejskie (po 5), a jeden to gmina wiejska (tab. 1).

Wartość emisji JST kształtowała się w przedziale od 2 mln zł do powy-
żej 100 mln. Największe programy emisyjne zrealizowały gminy: Kraków 
o wartości 520 mln zł, Siedlce 156 mln i Elbląg 107 mln zł, Warszawa powyżej 
2 mld zł. Z największej liczby serii11 składał się program Siedlec – 13, Elbląga – 8, 
przemyśla – 6, Warszawy – 5. pozostałe to programy 1–2 seryjne. Ważnym para-
metrem jest okres zapadalności. Czas od momentu emisji do dnia wykupu wynosi 
na rynku Catalyst średnio 4–6 lat. W przypadku JST okres ten wydłużył się do 
ponad 10 lat. Termin zapadalności emisji przeprowadzanych przez samorządy 
przed 2012 rokiem nie przekraczał 10 lat i wynosił średnio 3–8 lat. począwszy od 
2012 roku można zaobserwować wydłużenie średniego terminu wykupu obligacji 
komunalnych do 15 lat. Najdłuższy termin zapadalności mają obecnie obliga-
cje miasta Siedlce wyemitowane w 2012 roku, które zostaną wykupione dopiero 
w 2034 roku. 

głównymi nabywcami obligacji komunalnych są banki, które na koniec 
grudnia 2011 roku posiadały 91,75% wartości emisji komunalnych12. Wśród na-
bywców znalazły się również fundusze inwestycyjne (3,23% wartości emisji), 
emerytalne (2,96%), towarzystwa ubezpieczeniowe (1,0%), przedsiębiorstwa 
(0,94% emisji) i podmioty zagraniczne (0,05%)13. Niestety, taka sytuacja nie 
sprzyja zwiększeniu płynności dłużnych instrumentów ani nie zwiększa dywer-
syfikacji kapitału wśród inwestorów działających w polsce. W szczególności od-
czuwalny jest brak zainteresowania ze strony inwestorów lokalnych związanych 
organizacyjnie lub funkcjonalnie z określonym samorządem – emitentem obliga-
cji komunalnych. 

11 JST bardzo często dzielą emisję na wiele serii. Emitowanie obligacji w wielu seriach 
o niskich wartościach pozwala na dogodne rozłożenie w czasie obsługi zadłużenia i nie stanowi 
tak dużego obciążenia dla budżetów JST jak jednorazowy wykup całej emisji. Za: Rozwój systemu 
finansowego w Polsce w 2013 r., Narodowy bank polski, Warszawa 2014, s. 261.

12 Na koniec grudnia 2014 r. udział banków utrzymał się na poziomie 92%. Za: p. Kowalski, 
Rozwój rynku obligacji pozarządowych w Polsce na tle porównawczym, Seminarium mbank – 
CASE „Korporacyjny rynek papierów dłużnych w polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy 
rozwoju”, Warszawa 5.03.2015, s. 5, www.case-research.eu/pl/node/58829. 

13 m. Wypych, Analiza strukturalna rynku Catalyst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 63, Szczecin 2013, s. 513.
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3.  Ocena działania platformy Catalyst przez JST

przeprowadzona do tej pory ocena została dokonana na podstawie analizy 
danych statystycznych i opisowych oraz obserwacji rynku finansowego w polsce. 
Wydaje się interesujące badanie „z drugiej strony”, czyli ocena rozwoju rynku 
obligacji komunalnych Catalyst na podstawie opinii emitentów. Ocenę przepro-
wadzono w oparciu o badanie w formie ankiety pApI skierowanej w drugiej 
połowie 2014 roku do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które są 
uczestnikami platformy Catalyst. Odpowiedzi udzielali pracownicy urzędu wła-
ściwego dla podziału administracyjnego poszczególnych emitentów obligacji ko-
munalnych. 

Na wstępie respondenci zostali poproszeni o odpowiedź, jak uzyskali infor-
macje o możliwości emisji na platformie Catalyst. Zdecydowana większość an-
kietowanych JST pozyskała i pozyskuje informacje o zasadach, funkcjonowaniu 
i warunkach platformy Catalyst z dwóch źródeł – banków i mediów publicznych. 
Inne sugerowane odpowiedzi zostały uplasowane na dalekich miejscach. Wyniki 
badania przedstawiono na rysunku 5.

 0 5 10 15

Banki

Media

Inna JST

Firmy zewnętrzne

Szkolenia GPW

Inne

Rysunek 5.  Źródła informacji o obligacjach Catalyst

Źródło:  opracowanie własne.

Kolejnym zagadnieniem było zbadanie, co jest podstawowym zakładanym 
celem emisji obligacji komunalnych Catalyst. Jak wynika z badania, głównym 
celem emisji obligacji nie było pozyskanie nowych źródeł finansowania inwesty-
cji lub, szerzej, pozyskanie dodatkowego kapitału, lecz promocja i podniesienie 
wiarygodności JST (por. rys. 6).

Interesująco prezentują się wyniki badania na temat przeznaczenia środków 
z emisji obligacji Catalyst (rys. 7). Wśród emitentów przeważają decyzje doty-
czące możliwości finansowania inwestycji związanych z gospodarką komunalną, 



30 Krystyna Brzozowska

a następnie kontynuowania już rozpoczętych inwestycji lokalnych. Wysoko pla-
suje się pozycja Pozostałe, w której prawdopodobnie może się zawierać prze-
znaczenie środków z emisji obligacji na finansowanie bieżącego, przejściowego 
niedoboru w JST.

 0 10 20 30 40

Podniesienie wiarygodności JST

Promocja JST

Pozyskanie kapitału

Uzyskanie autoryzacji

Pozyskanie nowych źródeł finansowania inwestycji

Rysunek 6.  powody wejścia JST na rynek Catalyst

Źródło:  opracowanie własne.
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Rysunek 7.  przeznaczenie dochodów ze sprzedaży obligacji Catalyst

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci zostali zapytani w ankiecie, jaki czynnik stanowi największą 
zaletę emisji obligacji Catalyst. Wśród zalet obligacji Catalyst (rys. 8) emitenci 
podkreślili możliwość promocji jednostki, zwiększenie transparentności gos
podarki finansowej oraz zwiększenie liczby źródeł finansowania. Relatywnie 
mniejszą wagę przykładają do zwiększenia poziomu kontroli społecznej nad re-
alizacją inwestycji.



31Rynek obligacji komunalnych Catalyst – stan i oczekiwania

 0 10 20 30

Transparentność gospodarki finansowej JST

Kontrola społeczna nad realizacją projektu

Niższe koszty obsługi wykupu obligacji

Promocja JST

Możliwość pozyskania innych źródeł finansowania

Rysunek 8.  Zalety emisji obligacji Catalyst

Źródło:  opracowanie własne.

biorąc pod uwagę niedoskonałości emisji obligacji Catalyst, takie jak skom-
plikowane procedury, wysokie koszty emisji, podatność na wpływy polityczne 
związane z kadencyjnością władz samorządowych, ryzyko upublicznienia in-
formacji o gospodarce finansowej, czy wreszcie uciążliwość prac przygotowaw-
czych, respondenci wskazali głównie na uciążliwość prac przygotowawczych 
i przygotowywania raportów emitenta, a związanych z koniecznością wykonania 
dodatkowej pracy przez służby finansowe emitenta, skomplikowane procedury 
oraz wysokie koszty emisji. Wyniki badania przedstawiono na rysunku 9, przed-
stawiając opinie przed i po przeprowadzeniu emisji. 
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Rysunek 9.  Weryfikacja wad emisji obligacji Catalyst

Źródło:  opracowanie własne.

Jak widać, większości cech uznawanych za wady przypisano po emisji mniej-
sze znaczenie niż przed emisją, poza dodatkową pracą dla służb finansowych 
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JST. można przypuszczać zatem, że kwestionariusz ankiety był wypełniany 
przez pracowników zajmujących się w JST sprawami finansowymi. 

Na kanwie uzyskanych dotychczas opinii za celowe uznano zapytanie, czy 
emitenci byliby skłonni zorganizować następną emisję obligacji komunalnych. 
W odpowiedzi 67% emitentów wyraziło aprobatę, 3% było na nie, a 30% nie 
miało określonego stanowiska w tym względzie (rys. 10). 

 

Tak
20

Nie
1

Nie wiem
9

Rysunek 10. Opinie na temat zorganizowania następnej emisji obligacji Catalyst

Źródło:  opracowanie własne.

bazując na dotychczasowych doświadczeniach JST jako emitentów obliga-
cji, poproszono ich również o wyrażenie opinii na temat zmian, które mogłyby 
usprawnić procedurę emisji i zachęcić inne JST do wejścia na platformę Catalyst 
(rys. 11). 
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Rysunek 11. propozycje zmian w procesie emisji obligacji Catalyst 

Źródło:  opracowanie własne.

Respondenci z jednej strony ocenili jako najbardziej istotne wyeliminowa-
nie obowiązku sporządzania okresowych raportów emitenta, zapewnienie spe-
cjalistycznych szkoleń i profesjonalnego doradztwa finansowego, natomiast za 
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mniej istotną uznali możliwość zapewnienia niższych kosztów wejścia na giełdę 
papierów wartościowych. Z drugiej strony zaś stwierdzili za pożądane wprowa-
dzenie działań na rzecz motywowania (przyciągania) lokalnych inwestorów do 
nabywania wyemitowanych obligacji danej JST. Za najbardziej istotne uznali 
wprowadzenie okresowych zwolnień podatkowych dla nabywców obligacji oraz 
wprowadzenie niższych cen na usługi komunalne w JST. 

Podsumowanie

Inicjacja nowych instrumentów dłużnych w postaci obligacji komunalnych 
emitowanych na otwartym rynku giełdowym nie przyniosła spektakularnych 
efektów ani dla rozwoju rynku kapitałowego, ani dla jednostek samorządu tery-
torialnego. pomimo niewątpliwego rozwoju rynku obligacji Catalyst w ciągu 5 lat 
funkcjonowania ich udział w notowanych na giełdzie instrumentach dłużnych nie 
jest zadowalający, nie udało się uzyskać zakładanej płynności rynkowej tych in-
strumentów, bowiem prawie w całości zasilają one portfele inwestycyjne banków, 
a nie inwestorów indywidualnych i korporacyjnych lokalnych. 

Wydaje się także, że wiedza pracowników JST na temat działania platformy 
Catalyst, jej potencjalnych korzyści i negatywnych skutków nadal nie jest zbyt 
głęboka i wystarczająca dla uzyskania efektu skali z przeprowadzanych emisji 
obligacji. Należałoby też nadmienić, że narastają problemy z wykupem obliga-
cji przez JST. przygotowywane są obecnie zmiany, których zadaniem ma być 
wzmocnienie prawodawstwa w tym zakresie. 

Literatura

Adamiak J., Kołosowska b., Voss g., Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako 
źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, Annales 
Universitatis mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia 46/3 (XlVI), lublin 
2012.

biuletyny statystyczne CATAlYST za lata 2009–2014, www.gpwCatalyst.pl. 
głuska m., Catalyst modny wśród samorządowców, biuletyn Newconnect, www.ncbiu-

letyn.pl (29.06.2015).
gontarek A., Catalyst katalizator rynku instrumentów dłużnych, potencjał, aspiracje, 

możliwości, Seminarium mbank – CASE „Korporacyjny rynek papierów dłużnych 
w polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju”, Warszawa 5.03.2015, 
www.case-research.eu/pl/node/58829 



34 Krystyna Brzozowska

Hajdys D., Rynek instrumentów dłużnych Catalyst źródłem kapitału inwestycyjnego 
jednostek samorządu terytorialnego, Artykuł zaakceptowany do druku w Folia 
Oeconomica, Acta Universitatis lodziensis, 2015. 

Kowalski p., Rozwój rynku obligacji pozarządowych w Polsce na tle porównawczym, 
Seminarium mbank – CASE „Korporacyjny rynek papierów dłużnych w polsce: 
aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju”, Warszawa 5.03.2015, www.case
-research.eu/pl/node/58829. 

mosionek-Schweda m., panfil p., Catalyst jako źródło finansowania działalności jed
nostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Szczecin 2014.

Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 r., grant Thornton, Warszawa 2015.
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Narodowy bank polski, Warszawa 

2014.
Stan rynku, www.gpwCatalyst.pl/podstawowestatystyki (20.06.2015).
Wypych m., Analiza strukturalna rynku Catalyst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 63, Szczecin 
2013.

Zasępa p., Analiza kosztu kapitału przedsiębiorstw przy emisji obligacji korporacyj
nych notowanych na GPW w Warszawie, Annales Universitatis mariae Curie-
Skłodowska, Sectio H, vol. XlVII, 3, lublin 2013.

MARKET OF MUNICIPAL BONDS CATALYST  
– CURRENT STATE AND EXPECTATIONS

Summary

Catalyst is a first platform of debt instruments (bonds and debentures) acting in 
frame of Warsaw Stock Exchange. Turnover is subjected to corporate bonds issued by 
corporate and financial institutions, cooperatives bonds issued from 2011 by coopera-
tive banks, treasury bonds, municipal bonds issued by local government units and de-
bentures. municipal bonds have been issued from first day of Catalyst market opening. 
Despite of some increase of local government units interest on possibility of listing debt 
instruments, a share of municipal bonds in total value of Catalyst issues is smallest one. 
An aim of article is to assess activity of catalyst municipal bonds after 5 years from their 
presence on financial market in poland. 

Keywords: local government units, municipal bonds, Catalyst market
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Streszczenie

W artykule sformułowano kilka refleksji w odniesieniu do zadań publicznych, 
w tym w zakresie rozwoju infrastruktury, które władze każdego państwa są zobowią-
zane realizować celem zaspokojenia potrzeb społecznych. Niedobór środków pozosta-
jących w dyspozycji sektora publicznego, będący wynikiem tego, że istniejące potrzeby 
znacznie przewyższają możliwości ich finansowania, zmusza administrację publiczną 
do przezwyciężania istniejących ograniczeń, np. poprzez stosowanie partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. W opracowaniu przedstawiono zatem także istotę koncepcji part-
nerstwa publiczno-prywatnego w ujęciu teoretycznym, skonfrontowaną z doświadcze-
niem wynikającym z około dwudziestoletniej już praktyki wykorzystania partnerstwa. 
W szczególności podjęto próbę krótkiej oceny uwarunkowań zastosowania partnerstwa 
publiczno-prywatnego w polsce, ze wskazaniem zmian w otoczeniu w zakresie partner-
stwa, w tym instytucjonalno-prawnych, które miały miejsce w ostatnich kilku latach.
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Wprowadzenie

potrzeby ludzkie są z reguły nieograniczone i rzadko kiedy w pełni nasy-
cone. Ograniczone są natomiast zasoby służące zaspokojeniu tych potrzeb, co 
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prowadzi do wystąpienia zjawiska względnego niedoboru i zmusza do efektyw-
nego wykorzystania zasobów1.

problemem gospodarowania ograniczonymi zasobami zajmuje się ekono-
mia, a jego czytelne odzwierciedlenie stanowi krzywa możliwości produkcyj-
nych2.

Co, jak i dla kogo produkować3, jeśli wiadomo, że ograniczoność środków 
nie pozwala zaspokoić wszystkich potrzeb, a każda decyzja (wybór) w tym za-
kresie jest zgodna tylko z niektórymi oczekiwaniami społecznymi, podczas gdy 
inne (wobec braku stosownych możliwości) pozostają niespełnione? Ten funda-
mentalny dylemat teorii ekonomii występuje również w praktyce gospodarczej 
powszechnie, jednak z różnym natężeniem, w zależności od miejsca, czasu i ro-
dzaju prowadzonej działalności. Zderzenie istniejących potrzeb i możliwości ich 
zaspokojenia jest szczególnie dobrze widoczne w sferze użyteczności publicznej, 
gdzie wybór sprowadza się do decyzji, ile dóbr publicznych produkować i czy 
robić to w ramach sektora publicznego, czy prywatnego4. 

Zaspokajanie potrzeb publicznych, ustawowy obowiązek administracji 
publicznej, centralnej i terenowej, wiąże się z koniecznością rozbudowy infra-
struktury i świadczenia (z jej wykorzystaniem) stosownych usług dla ludności. 
Sprawne funkcjonowanie infrastruktury zapewnia odpowiednio wysoki standard 
tych usług i – w szerszym ujęciu – sprawne funkcjonowanie gospodarki danego 
obszaru ekonomicznego5.

Infrastruktura jest niezbędnym elementem systemu gospodarczego we 
wszystkich państwach. Jej budowa, utrzymanie i modernizacja to tradycyjnie za-
danie rządów i zarazem jedna z podstawowych form ich aktywności6. Tradycyjne 
źródło finansowania działalności sektora publicznego w tym zakresie to środ-
ki pozyskane w ramach prowadzonej polityki fiskalnej, uzupełnione środkami 

1 p.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, t. 1, wyd. II zmienione, Wydawnictwo 
Naukowe pWN, Warszawa 2004, s. 25.

2 Zob. np. w: b. Czarny, Podstawy ekonomii, wyd. III zmienione, pWE, s. 21–22. 
3 W literaturze przedmiotu pytanie to zostało sformułowane np. w R. milewski, 

E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, wyd. III zmienione, Wydawnictwo Naukowe pWN, 
Warszawa, s. 4.

4 O problemach wyboru między sektorem publicznym a prywatnym oraz wyboru w ra-
mach sektora publicznego pisze np. J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo 
Naukowe pWN, Warszawa 2004, s. 17–19.

5 Więcej nt. znaczenia infrastruktury dla rozwoju gospodarczego np. w m. Ratajczak, 
Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna w poznaniu, poznań 1999, s. 39–
54.

6 b. Akitoby, R. Hemming, g. Schwartz, Public Investment and Public-Private Partnerships, 
International monetary Fund, s. III.
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zwrotnymi, np. w formie kredytów bankowych. W praktyce kwota tak nagroma-
dzonego kapitału, który można przeznaczyć na finansowanie zadań publicznych, 
jest jednak z reguły zbyt niska wobec potrzeb, przede wszystkim ze względu 
na konieczność zachowania określonej dyscypliny finansów publicznych. I choć 
poziom niedoboru środków publicznych w poszczególnych państwach czy regio-
nach jest zróżnicowany ze względu na ich specyfikę, finansowanie infrastruktu-
ry i usług publicznych z pieniędzy sektora publicznego umożliwia (stosownie do 
dostępnych zasobów) wykonanie tylko części zadań, których realizację ze wzglę-
dów społecznych należy uznać za pożądaną. Napięcia pojawiające się w sferze fi-
nansów publicznych, mniej lub bardziej trwałe, z reguły dodatkowo zmniejszają 
te z założenia ograniczone możliwości.

1.  Finansowanie infrastruktury w warunkach ograniczania wydatków 
publicznych

We współczesnym świecie, z wieloletniego doświadczenia wielu państw, 
niezależnie od występujących między nimi różnic, wynika, że napięcia w sfe-
rze finansów publicznych z reguły prowadzą do zmniejszenia wydatków pub-
licznych, w tym na infrastrukturę. Zależność ta okazała się szczególnie dobrze 
widoczna w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to 
wiodące gospodarki świata (przede wszystkim USA i państwa zachodnioeuro-
pejskie), w ramach stabilizowania zaburzonej (m.in. skutkami kryzysu nafto-
wego) sytuacji makroekonomicznej, znacząco zmniejszyły skalę finansowania 
infrastruktury7. W stosunkowo krótkim okresie wywołało to postępującą degra-
dację samej infrastruktury, jak również pogorszenie jakości usług świadczonych 
z jej wykorzystaniem8, co stało się inspiracją do poszukiwania takich rozwiązań, 
które umożliwiłyby zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i odpowiedniego 
(zgodnego z oczekiwaniami społeczeństwa) standardu usług bez angażowania 
środków publicznych. możliwość powodzenia w osiągnięciu tego celu dostrze-
żono w przeniesieniu działalności gospodarczej, tradycyjnie stanowiącej domenę 

7 Widać to również obecnie na przykładzie państw europejskich, których rządy, w obli-
czu recesji zapoczątkowanej w 2009 roku i jej skutków dla stanu finansów publicznych, ogra-
niczyły wydatki publiczne. Zob.: Europejskie rządy opóźniły ożywienie gospodarcze, rozmowa 
g. Siemionczyka z E.F. Nielsenem, głównym globalnym ekonomistą i dyrektorem działu analiz 
ekonomicznych w banku UniCredit, „Rzeczpospolita”, 12 czerwca 2015, s. b12. 

8 problem ten, na przykładzie Wielkiej brytanii, przedstawia D. Withfield, Private Finance 
Initiative and Public Private Partnerships: What Future for Public Services?, pluto press, June 
2001, s. 5.
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państwa, do sektora prywatnego, czyli w prywatyzacji, która dodatkowo miała 
przyczynić się do efektywniejszej alokacji zasobów.

prywatyzacja, prowadzona w wielu państwach na szeroką skalę, głównie 
w latach osiemdziesiątych XX wieku, w odpowiedzi na czytelne sygnały, że pań-
stwo nie działa doskonale, obnażyła zawodność również mechanizmu rynkowego 
– liczne doświadczenia z tego okresu mogą służyć za dowód ograniczonej zdol-
ności sektora prywatnego do zaspokajania niektórych potrzeb społecznych (która 
to kwestia wpisuje się w nierozstrzygalny spór przedstawicieli głównych nurtów 
ekonomii o rolę państwa w gospodarce)9. 

mimo że prywatyzacja w znacznym zakresie nie spełniła wiązanych z nią 
nadziei na uwolnienie państwa od obowiązku finansowania infrastruktury i usług 
publicznych, idea świadczenia tych usług przez sektor prywatny przetrwała. 
Doświadczenie nabyte w toku procesów prywatyzacyjnych stało się podstawą do 
zastąpienia prywatyzacji bardziej od niej złożoną koncepcją partnerstwa publicz-
no-prywatnego10. partnerstwo publiczno-prywatne może być zatem postrzegane 
jako szczególnego rodzaju „pochodna” prywatyzacji11, aczkolwiek utożsamianie 
go z prywatyzacją nie jest właściwe. 

2. Partnerstwo publiczno-prywatne – nowa edycja starej idei

2.1. Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu teoretycznym

partnerstwo publiczno-prywatne, którego jednoznaczne zdefiniowanie oka-
zuje się problematyczne12, jest, najogólniej, metodą wykonywania zadań publicz-
nych wspólnie z sektorem prywatnym, alternatywną dla sposobów tradycyjnych, 
pomocną w optymalizowaniu proporcji między sektorem publicznym i prywat-
nym. 

9 Zob. np.: J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe pWN, 
Warszawa 2004, s. 1, 14 i 28; p.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, dz. cyt., s. 24. Rola 
państwa w gospodarce była przedmiotem obrad Europejskiego Kongresu gospodarczego 
w Katowicach z 20–22 kwietnia 2015 roku; zob.: A. Cieślak-Wróblewska, Za dużo państwa w gos
podarce, „bloomberg businessweek”, maj 2015, nr 11(140), s. 52–55.

10 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Raport 
Amerykańskiej Izby Handlowej w polsce, 2002, s. 6.

11 S.H. linder, Coming to Terms with the Public-Private Partnership, „American behavioral 
Scientist”, Vol. 43, No. 1, September 1999, s. 37–38.

12 mnogość definicji pojęcia partnerstwa publiczno-prywatnego jest dobrze widoczna cho-
ciażby w literaturze przedmiotu. Zob. w: A. Cenkier, Partnerstwo publiczno-prywatne jako meto
da wykonywania zadań publicznych, wyd. II, Oficyna Wydawnicza SgH, Warszawa 2011.
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Idea angażowania podmiotów prywatnych w działalność państwa jako taka 
nie jest nowa, ma długą tradycję. W najnowszej historii czytelnym tego znakiem 
jest powszechne stosowanie trybu zamówień publicznych. Stosunkowo nowe i, 
jak już wspomniano, niejednoznaczne jest natomiast samo pojęcie partnerstwa.

możliwie najszersze ujęcie partnerstwa publiczno-prywatnego obejmuje 
wszelkie formy uczestnictwa podmiotów prywatnych w zadaniach realizowa-
nych przez administrację publiczną, co pozwala spojrzeć na partnerstwo publicz-
no-prywatne jako na szczególną formę zadania publicznego; szczególną, gdyż 
współcześnie uznawana powszechnie koncepcja partnerstwa wnosi nowe, w po-
równaniu z wcześniej znanymi i stosowanymi, zasady udziału sektora prywatne-
go w przedsięwzięciach zwyczajowo realizowanych przez państwo.

I tak, z partnerstwem publiczno-prywatnym jest związana przede wszyst-
kim możliwość podziału zadań i ryzyka danego przedsięwzięcia między sektor 
publiczny i prywatny, zgodnie z kompetencjami każdej ze stron. Formuła part-
nerstwa jest na tyle elastyczna, że podział ten może zostać dokonany w sposób 
optymalny ze względu na specyfikę tak samego projektu, jak i podmiotów go 
realizujących. Elementy, które wnosi sektor prywatny do przedsięwzięcia reali-
zowanego wspólnie z sektorem publicznym, mogą mieć charakter materialny – 
kapitał i/lub niematerialny – zachowania rynkowe, których podmioty publiczne 
w swej istocie są pozbawione, oraz szeroko rozumiane know-how (doświadcze-
nie, nowe technologie). Wkład podmiotów prywatnych ma stanowić źródło ko-
rzyści (w tym efektywności realizowanych projektów) większych niż możliwe 
do uzyskania metodą tradycyjną, czemu dodatkowo ma służyć długoterminowy 
charakter współpracy (zaangażowanie sektora prywatnego w cały cykl życia pro-
jektu – ang. whole life approach). Ustalone przez strony szczegółowe warunki 
współpracy zostają sformułowane w umowie, im przejrzyściej, tym lepiej.

Wspólna realizacja przedsięwzięcia umożliwia osiągnięcie odpowiednio du-
żych korzyści wszystkim jego uczestnikom, w pojedynkę niedostępnych ani dla 
sektora publicznego, ani dla prywatnego, jak wynika z praktyki gospodarczej – 
obu zawodnych w pewnym zakresie. można to uznać za swoisty efekt synergii 
ich współdziałania, w wyniku którego strona publiczna zyskuje usługę o standar-
dzie, którego samodzielnie, z wielu powodów, nie jest w stanie zapewnić, part-
nerzy prywatni zaś osiągają satysfakcjonującą ich stopę zwrotu z działalności, 
która, gdyby nie partnerstwo z sektorem publicznym, jest dla nich niedostępna 
(zastrzeżona dla podmiotów publicznych) lub niewarta uwagi (np. ze względu na 
niską opłacalność). ponadto w zadaniach publicznych realizowanych w formule 
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partnerstwa publiczno-prywatnego staje się widoczna komplementarność obu 
sektorów.

2.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce gospodarczej 

Wielowariantowość definicji partnerstwa publiczno-prywatnego powoduje, 
że w praktyce gospodarczej, w wielu przypadkach współpracy sektora publiczne-
go z partnerami prywatnymi, rozstrzygnięcie, które z nich na miano partnerstwa 
publiczno-prywatnego zasługują, a które nie, może sprawić niemało trudności13.

przyjmuje się, że w epoce dzisiejszej realizacja pierwszych projektów part-
nerstwa publiczno-prywatnego miała miejsce w USA w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku; również we Francji, i to nawet w nieco wcześniejszym okresie. 
Za kolebkę partnerstwa uważa się jednak powszechnie Wielką brytanię, gdzie 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, w ramach programu rzą-
dowego, rozpoczęto stosowanie partnerstwa na bezprecedensową skalę, głównie 
w formule pFI (Private Finance Initiative)14.

W połowie drugiej dekady XXI wieku partnerstwo publiczno-prywatne jest 
stosowane na wszystkich kontynentach i mimo tego, że nie okazało się cudow-
nym lekiem na uzdrowienie infrastruktury15, bez wątpienia zasługuje na miano 
instrumentu skutecznie wspierającego realizację inwestycji publicznych w wielu 
państwach. Choć z pewnością nie wszystkie, to jednak zdecydowana większość 
projektów partnerstwa publiczno-prywatnego zalicza się do przedsięwzięć uda-
nych, realizowanych bez przekroczenia określonych w planach ram budżetowych 
i czasowych.

Jak już wspomniano, idea partnerstwa publiczno-prywatnego wyrosła na 
gruncie cięć budżetowych i rozczarowania efektami podjętej na szeroką skalę 
prywatyzacji. Konsekwencje obserwowanej skłonności rządów do unikania fi-
nansowania pewnych obszarów sfery publicznej ze środków publicznych, nad 
wyraz czytelnej w wielu państwach, spowodowały, że w kiełkującej koncepcji 
partnerstwa uwagę władzy publicznej, dysponującej środkami daleko mniejszymi 

13 Takie podziały mogą dodatkowo utrudniać np. obowiązujące przepisy prawa.
14 Nie jest znany powszechnie fakt, że z początkiem ostatniej dekady XX w., a więc sto-

sunkowo wcześnie, administracja terenowa w polsce przystąpiła do realizacji znacznej liczby pro-
jektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, które to pojęcie nie było jeszcze wówczas 
stosowane. przedsięwzięcia były realizowane w formie joint venture. Ich opis zawiera opraco-
wanie Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług komunalnych. Przegląd doświadczeń 
polskich, red. m. moszoro, municipium, Warszawa 2000.

15 Na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowany jest niewielki odsetek in-
westycji publicznych.
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od potrzeb, przyciągnęła przede wszystkim możliwość pozyskania od sektora 
prywatnego kapitału na odbudowę i rozwój zaniedbanej infrastruktury i, dodat-
kowo, przeznaczenia „zaoszczędzonych” dzięki temu środków publicznych na 
inne cele. To zrodziło dość powszechne przekonanie nie tylko o tym, że part-
nerstwo publiczno-prywatne nie wymaga angażowania pieniędzy publicznych 
w realizowane zadania publiczne, ale również, że jest tańszą metodą ich wykony-
wania niż sposoby tradycyjne, i stało się główną przyczyną jego upowszechnie-
nia w stosunkowo krótkim czasie. praktyka zweryfikowała jednak w znacznym 
stopniu to spojrzenie. blisko dwudziestoletnie już dziś doświadczenie w zakresie 
stosowania partnerstwa zmieniło istotnie sposób jego widzenia i oceny.

przede wszystkim dziś jest oczywiste, że partnerstwo publiczno-prywat-
ne może być stosowane tylko w tych przedsięwzięciach, w odniesieniu do któ-
rych zostanie wykazane, że prowadzi ono do uzyskania większych korzyści niż 
sposoby tradycyjne, co znacznie ogranicza jego wykorzystanie. ponadto w wie-
lu przypadkach dostęp do kapitału prywatnego, skądinąd droższego niż kapitał 
pozyskiwany przez sektor publiczny, przestał być dla podmiotów publicznych 
główną przesłanką podejmowania współpracy z sektorem prywatnym. Rządy 
coraz większą wagę przywiązują do korzyści wynikających z niematerialnych 
atrybutów partnerów prywatnych, jak ich doświadczenie czy wysoka dyscypli-
na działania, dzięki czemu społeczeństwo zyskuje usługi publiczne o wysokim, 
oczekiwanym standardzie.

W praktyce partnerstwo publiczno-prywatne okazało się metodą drogą, 
wbrew wcześniejszym nadziejom nie tylko nie zwalniającą sektora publiczne-
go z obowiązku finansowania projektów realizowanych przy współudziale part-
nerów prywatnych, ale w wypadku wielu przedsięwzięć wymagającą nawet 
większego zaangażowania środków publicznych niż sposoby tradycyjne, z któ-
rej to zresztą okoliczności przeciwnicy partnerstwa uczynili swój główny oręż. 
Korzyścią sektora publicznego okazało się natomiast lepsze, z punktu widzenia 
finansów publicznych, rozłożenie przepływów pieniężnych, w tym w szczegól-
ności możliwość uniknięcia, charakterystycznej dla okresu uruchamiania in-
westycji, kumulacji nakładów – z reguły bierze to na siebie sektor prywatny – 
i rozłożenie w czasie wydatków związanych z obsługą realizowanych inwestycji 
(przyjmujących np. formę płatności za dostępność na rzecz partnerów prywat-
nych). Dzięki temu, co warto wyraźnie podkreślić, część wydatków majątkowych 
państwa przyjmuje charakter wydatków bieżących, co jest istotne ze względu na 
stan finansów publicznych.
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Obok wydatków ponoszonych w okresie użytkowania inwestycji do obo-
wiązków sektora publicznego, i to w fazie poprzedzającej właściwą realizację 
danego przedsięwzięcia, należy sfinansowanie wstępnych analiz, których przed-
miotem jest ocena zasadności wyboru partnerstwa publiczno-prywatnego jako 
metody jego wykonania. W odniesieniu do projektów, które okazują się nieod-
powiednie do zastosowania partnerstwa, koszty takiej oceny, raz poniesione, nie 
mogą być „odzyskane” w przyszłości, natomiast projekty zakwalifikowane jako 
nadające się do partnerstwa wymagają dalszych nakładów związanych z bardzo 
starannym, a zatem i kosztownym, przygotowaniem ich realizacji, co również 
jest zadaniem strony publicznej. Obowiązek przeprowadzenia wszystkich tych 
przygotowań oznacza dla sektora publicznego konieczność poczynienia starań 
i poniesienia niemałych kosztów jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, bez 
gwarancji jej uruchomienia, która to okoliczność zniechęca do inicjowania part-
nerstwa wiele podmiotów potencjalnie zainteresowanych tą metodą.

Tymczasem odpowiednio dokładne, a więc długotrwałe i drogie, przygo-
towanie poszczególnych projektów (w tym przede wszystkim identyfikacja 
wszystkich rodzajów ryzyka danego zadania oraz ich odpowiedni, jednoznaczny 
i transparentny podział pomiędzy uczestników przedsięwzięcia) to zarazem nie-
zbędny warunek udanej ich realizacji. brak odpowiedniego przygotowania inwe-
stycji wskazuje się jako najczęstszą przyczynę niepowodzenia projektów publicz-
nych realizowanych przy współudziale sektora prywatnego. Inny, częsty powód 
zakłóceń w realizacji tego typu zadań to, zdemaskowana przez praktykę, nad-
mierna skłonność podmiotów publicznych do przerzucania na partnerów prywat-
nych jak największej części ryzyka wspólnie realizowanych przedsięwzięć, nawet 
w przypadku braku odpowiednich kompetencji po stronie prywatnych przedsię-
biorców. Jeszcze inne ograniczenie, natury psychologicznej, związane jest z bra-
kiem akceptacji dla korzyści odnoszonych przez sektor prywatny. Jednocześnie, 
w odniesieniu do wielu projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, dość do-
brze widoczna wydaje się następująca zależność: w miarę rosnącego doświadcze-
nia w zakresie współpracy obu sektorów wspomniane „czynniki niepowodzenia” 
udaje się przezwyciężać i z czasem ich znaczenie maleje.

minione dwie dekady wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego 
w praktyce wykazały, że pod wpływem nagromadzonego doświadczenia, mimo 
ogromnego zróżnicowania uwarunkowań rozwoju partnerstwa w poszczególnych 
państwach (regionach), zmienił się pierwotny sposób postrzegania jego koncep-
cji, w niektórych aspektach, np. finansowych, dość istotnie. Największa zmia-
na polega na tym, że partnerstwo coraz powszechniej przestaje być traktowane 
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jako tani dla sektora publicznego sposób na realizację obowiązkowych dla niego 
zadań. mimo tego, i wbrew wielu kontrowersjom, trwale towarzyszącym stoso-
waniu partnerstwa publiczno-prywatnego w całym poddanym tu ocenie okresie, 
jego pozycja jako metody wspierającej działania sektora publicznego w sferze 
użyteczności publicznej ugruntowała się.

3.  Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce

Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego jest znana również w polsce. 
Znikome jednak praktyczne jego wykorzystanie skłania do zastanowienia, dla-
czego to, co udało się innym krajom, nie wystąpiło w polsce, do podjęcia próby 
wskazania zdarzeń, które w naszej gospodarce uniemożliwiły jego rozwój na 
skalę zbliżoną do obserwowanej w wielu innych państwach16. Czy to już bez-
powrotnie zmarnowana okazja? Czy to prawda, że – jak chcą niektórzy – upo-
wszechnienie partnerstwa publiczno-prywatnego w polsce bezpowrotnie się nie 
powiodło?

Warto w tym miejscu skupić uwagę na okolicznościach, które towarzyszyły 
ekspansji partnerstwa publiczno-prywatnego w wielu państwach (na większą czy 
mniejszą skalę) w okresie ostatnich lat (z reguły nie więcej niż około dwudziestu), 
a zatem – jak państwa te były do wdrożenia koncepcji partnerstwa przygotowane.

Nietrudno zauważyć, że w każdym przypadku partnerstwo publiczno-pry-
watne rozwijało się w określonym otoczeniu prawno-instytucjonalnym, przy 
określonym nastawieniu rządu (klimacie politycznym). 

Jeśli chodzi o rozwiązania prawne w poszczególnych państwach, widoczne 
jest znaczne ich zróżnicowanie. partnerstwo publiczno-prywatne rozwijało się 
z sukcesem zarówno w tych systemach prawnych, gdzie stosowne przepisy zo-
stały ulokowane w jednym kompleksowym, mniej lub bardziej ramowym, akcie 
prawnym, jak i tam, gdzie były one, bardziej lub mniej szczegółowe, rozlokowane 
po różnych aktach. Na tej podstawie trudno uznać stan prawny – wcześniejszy 
brak kompleksowej ustawy, czy jej późniejsze wejście w życie i kolejne aktuali-
zacje – za okoliczność, która miała istotne znaczenie dla rozwoju partnerstwa 
w polsce. W tym miejscu warto przypomnieć, że zdecydowanie więcej prób jego 

16 Ze względu na limitowaną przez Wydawcę objętość opracowania musi to być przegląd 
bardzo powierzchowny, ograniczony jedynie do zasygnalizowania pewnych zjawisk, bez możli-
wości pogłębionej ich analizy.
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wykorzystania zostało podjętych przed wprowadzeniem ustawy (zob. przypis 14) 
niż po jej wejściu w życie17.

W zakresie rozwiązań instytucjonalnych tym, co, z reguły, poprzedzi-
ło ekspansję projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, było utworzenie 
w strukturze administracji centralnej państwa stosownej komórki do promo-
wania i rozwoju partnerstwa, stanowiące czytelny znak o „przyjaznym” nasta-
wieniu rządu do wykorzystania partnerstwa w praktyce gospodarczej. W polsce 
jednostki takiej przez wiele lat brakowało, co bez wątpienia można uznać za 
czynnik, który skutecznie utrudniał „przebicie się” koncepcji partnerstwa (mimo 
starań podejmowanych niejednokrotnie na poziomie administracji terenowej, 
które w większości przypadków, bez stosownego wsparcia rządu, spełzły na ni-
czym). powołanie stosownych jednostek (np. Departamentu Wsparcia projektów 
partnerstwa publiczno-prywatnego w ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
czy Departamentu partnerstwa publiczno-prywatnego w gDDKiA – być może 
teraz jest ich nawet za dużo, żeby sprawnie koordynować realizację projektów 
partnerstwa z poziomu administracji centralnej) to z pewnością sygnał o zmianie 
podejścia polskiej administracji centralnej do koncepcji partnerstwa publiczno
-prywatnego, a podjęte działania realnie zwiększają szansę jego upowszechnienia. 
Wydaje się to prawdopodobne tym bardziej, że w ostatnim okresie ministerstwo 
Infrastruktury podjęło realizację kilku pilotażowych (pokazowych) projektów 
partnerstwa, naśladując w ten sposób postępowanie państw, które swego czasu 
skoncentrowały swe wysiłki na wypromowaniu partnerstwa, a dzisiaj ich spo-
łeczeństwa korzystają z dobrych efektów tych starań. Inny, czytelny symptom 
zmiany postawy rządu – może drobny, ale znamienny (chcieć to móc), i rów-
nież „sprawdzony” w innych krajach – to funkcjonowanie rządowej internetowej 
platformy, gdzie można znaleźć nieprzebrane wprost informacje o partnerstwie, 
której powstanie jeszcze nie tak dawno (z pewnością mniej niż 10 lat temu) mogło 
pozostawać jedynie w sferze życzeń podmiotów z takich czy innych względów 
zainteresowanych partnerstwem.

podsumowując, dziś polska sprawia wrażenie zupełnie dobrze przygo-
towanej do znaczącego zwiększenia liczby projektów realizowanych w formu-
le partnerstwa publiczno-prywatnego. Wiele wskazuje na to, że wiele z wcze-
śniej występujących barier zostało znacznie ograniczonych. Działania polskich 
władz podejmowane w ostatnich latach na rzecz promocji i rozwoju partnerstwa 

17 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 169, 
poz. 420, Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 19, 
poz. 100, z późn. zm.
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publiczno-prywatnego w szczególności okazują się pomocne w przełamywaniu 
ograniczeń natury psychologicznej, bodaj najtrudniejszych do przezwyciężenia. 
W tym obszarze wiele złego, tak wśród przedstawicieli sektora publicznego, jak 
i prywatnego, zrobiły niejednokrotnie formułowane publicznie, w wielu wy-
padkach bezpodstawnie, opinie o braku legalności partnerstwa (co okazało się 
definitywnie fałszywe z chwilą wejścia w życie ustawy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym) oraz o nadużyciach, zawsze towarzyszących jego stosowaniu, 
niemożliwych do uniknięcia z powodu styku własności publicznej i prywatnej18. 
Jednak i w tym zakresie wiele zmieniło się „na lepsze”, w czym mają swój trudny 
do przecenienia udział również organizatorzy licznych szkoleń, rozmaitych semi-
nariów i wydawnictw podejmujących problematykę partnerstwa.

Wobec powyższego upowszechnienie partnerstwa publiczno-prywatnego 
w polsce, mimo wielu obaw ciągle zgłaszanych przez osoby publiczne, wydaje 
się znacznie bardziej prawdopodobne niż jeszcze parę lat temu. To szansa dla 
polskiej gospodarki, z której warto skorzystać. Dobry przykład innych państw 
powinien być dodatkową zachętą do podjęcia wysiłku, aby tej okazji nie zaprze-
paścić, a inicjatywy takie jak plan Junckera19 i do niego podobne będą wymier-
nie wspierać te działania – przecież w realizacji tego planu przewidziany jest 
również udział polskiej administracji publicznej i polskich przedsiębiorców. Nie 
zapominajmy jednak, że decyzje, które ostatecznie zapadną, będą – niestety – 
mocno uwarunkowane politycznie, co jest charakterystyczne dla problematyki 
sektora publicznego. I nie oczekujmy, że upowszechnienie partnerstwa, jeśli się 
powiedzie, niezależnie od skali zjawiska, rozwiąże wszystkie problemy polskiej 
gospodarki. 

Podsumowanie

Wydarzenia minionych kilku dekad, związane ze sferą użyteczności pu-
blicznej, wydają się wystarczającą podstawą do sformułowania opinii, że ob-
serwowany w wielu państwach, okresowo nasilający się, brak środków publicz-
nych na finansowanie rozmaitych potrzeb publicznych jest zjawiskiem typowym 

18 Warto podkreślić, że autorzy tego typu wypowiedzi nie zgłaszają podobnych zastrzeżeń 
pod adresem tradycyjnego trybu zamówień publicznych, bez stosowania których trudno dzisiaj 
sobie wyobrazić funkcjonowanie demokratycznego państwa, a których istota, podobnie jak part-
nerstwa publiczno-prywatnego, zasadza się na realizacji zadań publicznych przy współudziale 
sektora prywatnego. 

19 Investment Plan for Europe, European Investment bank, European Investment Fund. 
http://www.eib.org/attachments/thematic/investment_plan_for_europe_en.pdf (31.07.2015).
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i trwałym. Nie można jednak uznać tego za okoliczność zwalniającą administra-
cję publiczną z obowiązku zapewnienia ludności dostępu do odpowiednio rozwi-
niętej infrastruktury oraz usług o odpowiednio wysokim standardzie. Wszystko 
to razem powoduje, że władze publiczne w swoich wielu staraniach są „skazane” 
na korzystanie ze wsparcia sektora prywatnego, w wielu przypadkach przyjmu-
jącego formę partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z dotychczasowego doświadczenia w zakresie realizacji rozmaitych zadań 
publicznych realizowanych przy współudziale partnerów prywatnych wynika, 
że właściwie prowadzona współpraca pozwala uzyskać oczekiwane korzyści 
wszystkim uczestnikom poszczególnych przedsięwzięć. „Właściwie” oznacza tu-
taj wiele warunków, których spełnienie w praktyce wcale nie jest proste, choć nie 
niemożliwe, o czym świadczą liczne udane inwestycje publiczne, obecne w nie-
wielkim zakresie nawet w polsce, realizowane przez władze publiczne wspólnie 
z sektorem prywatnym.

Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego, owoc poszukiwań, sprzed 
wielu lat, sposobu przezwyciężenia ograniczeń sektora publicznego, okazała się 
w praktyce ideą żywą i poddającą się w miarę zdobywanego doświadczenia róż-
nego rodzaju modyfikacjom, w wielu przypadkach prowadzącym do poprawy 
alokacji i efektywniejszego wykorzystania zawsze przecież ograniczonych za-
sobów, a co – ze społecznego punktu widzenia – najważniejsze, otwierającym 
dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie. polskie społeczeństwo jak 
do tej pory, z powodów wyżej przedstawionych, mogło przekonać się o tym tylko 
w bardzo niewielkim zakresie.

partnerstwo publiczno-prywatne ma wielu przeciwników, nie tylko 
w polsce, przez których jest postrzegane przede wszystkim jako okazja do różno-
rodnych, w praktyce nagminnie popełnianych, nadużyć. Negatywne przykłady 
nie powinny jednak prowadzić do odstępowania od tego typu współpracy, lecz, 
w poszukiwaniu korzyści, motywować do eliminowania obserwowanych niepra-
widłowości20.

Jeśli uwzględnić nawet tylko niektóre elementy otoczenia gospodarcze-
go, jak np. oczekiwania i potrzeby społeczne w zakresie infrastruktury i usług 
publicznych znacznie przewyższające możliwości ich finansowania przez 
władze publiczne, kontynuowanie wysiłków na rzecz rozwoju partnerstwa 

20 Wielka brytania może służyć za przykład, jak w długim okresie, poprzez elastyczne 
podejście rządu do partnerstwa publiczno-prywatnego, radzić sobie z pojawiającymi się niepra-
widłowościami, zapewniając jednocześnie społeczeństwu korzyści związane z nieprzerwanym od 
lat wykorzystaniem partnerstwa na dużą skalę. 
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publiczno-prywatnego wydaje się mimo wszystko lepszym wyborem niż ich za-
niechanie. Za uzasadnienie dla prezentowanego punktu widzenia mogą posłużyć 
chociażby: apel Komisji Europejskiej o stosowanie partnerstwa publiczno-pry-
watnego w celu przywrócenia gospodarki europejskiej, zduszonej skutkami kry-
zysu finansowego, na ścieżkę wzrostu21 oraz plan Junckera, mający, poprzez włą-
czenie w realizację szeregu inwestycji publicznych przedsiębiorców prywatnych, 
wywołać trwałe ożywienie koniunktury w Europie22.

I na zakończenie warta sformułowania, na podstawie tego, co (tuż) powyżej, 
refleksja: partnerstwo publiczno-prywatne, mimo upływu lat, mimo wielu kon-
trowersji, mimo wypracowanych praktyką zmian widocznych w samym podej-
ściu do jego koncepcji, utrzymało swoją pozycję „koła ratunkowego” gospodarki, 
a pojawiające się trudności gospodarcze powodują, że mocniej przyciąga uwagę 
decydentów.
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ELEMENTS OF THEORY AND PRACTICE  
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Summary

Delivery of public services has been proved to be a heavy task for governments all 
over the word in numerous occasions. When cuts in public spendings are necessary, while 
the needs of the society keep being higher and higher, this becomes a real challenge. 
public-private partnership appeared to be a good means to bypass shortages in public 
funds. However experience got in applying it has changed the previous understanding 
of how it works considerably. In poland some progress in the field of using public-pri-
vate partnership has been observed. Actually it is not clear enough why polish economy 
couldn’t manage so far to take a chance of public-private partnership like other countries 
did, but some circumstances can be pointed out.

Keywords: public needs, public spendings, public financing, private financing, public-
private partnership
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Introduction

modern development economy and regional policy more and more often 
refer to the significance of institutional factors. Not only geographical vicinity 
may be a variable which affects the speed of growth, but also social vicinity starts 
to play an increasingly important role. The concept of social vicinity is based 
on the thesis of granovetter1 about the embedding of all economic relations in 
certain social contexts (spatially varying social contexts). Social vicinity reflects 
the embeddedness of companies and their employees in informal relationships 
and social networks, which are based on trust between people. This encourages 
the spread of knowledge and efficient learning by providing more communicative 
context than that associated with impersonal transactions, eliminating frictions 
and difficulties related to pure trade, allowing for the achievement of goals which 
would not have been realised without the existence of social relations and trust2. 
Confidence may encourage innovative approach, thus creating the basis for 
a rapid growth.

The purpose of this article is to determine the impact of the degree of 
confidence of companies in contractors and business partners on the level of 
innovativeness of those companies. The research included also the analysis of the 
capacity to build and enhance social capital in the context of respecting values 
and norms applied by “ethical companies”.

The studies covered also the analysis of factors determining the innovative 
approach of companies and an in-depth analysis of organisational (internal) 
factors affecting innovativeness and the quality of social capital.

The research was also supplemented with a statistical analysis of data 
collected within the survey carried out in 2012 by the Statistical Office in lublin3.

What is more, the studies of the impact of trust on the level of innovativeness 
of companies had already been carried out in poland (with the use of a different 
method) and the results were published in 2010 and confirmed that confidence is 
the stimulus of innovativeness of companies4.

1 m. granovetter, Economic Action and Social Structure. The Problem of Embeddedness, 
„American Journal of Sociology” 1985, Vol. 91 (1), p. 487–493.

2 C. Trigilia, Social capital and local development, “European Journal of Social Theory” 
2001, 4, p. 427.

3 Within the framework of the “lublin Intellectual Capital” project.
4 The studies were carried out in 2007 and covered the group of 108 companies. more 

details can be found in: A. Sankowska, Zaufanie a innowacyjność przedsiębiorstwa, “Współczesne 
Zarządzanie” 2010, No. 3, p. 9–15.
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1. Determinants of innovative approach in companies

We can indicate three groups of factors which serve as impulses to create 
innovative solutions:

1. Individual factors: individual disposition to innovative actions is 
a derivative of internal motivation, natural features of each individual 
and context in which it works5.

2. Organisational factors (internal): birkinshaw defines the organisational 
context as the “set of administrative and social systems shaping the 
behaviours of individuals in organisations and those systems are subject 
to the management staff”6. The essence of birkinshaw’s definition is the 
thesis that an initiative leading to an innovative approach is the function 
of the environment in which it is set and within organisations most key 
factors leading to the development of innovation are under direct or 
indirect impact and control of the management. The system of gratifying 
and reporting, the access to financial resources and many other issues 
affect and shape the behaviour of organisation members. All those factors 
form the organisational context.

3. Environmental factors (external): behaviour of individuals in an 
organisation is shaped not only by individual and organisational factors. 
Research results suggest that the factors related to the surrounding of 
a company, such as the approach and situation of clients, suppliers, 
competitors and the institutions with which the organisations interacts, 
are visible determinants of the behaviour of individuals within those 
organisations. The factor analysed in that context is also the degree of 
confidence of companies in contractors and business partners.

When analysing the role of trust in creating grounds for innovativeness, the 
above mentioned environmental determinants should be taken into account. The 
external environment determines the degree of innovative approach and creates 
background for the achievement of strategic goals of companies. Interactions of 
companies with business partners and contractors based on trust allow for the 
diversification of risk within the cooperation system. In dynamic environment 
strategic alliances are the basis for the flexibility of companies which in case of 
lack of trust would be limited by the resources available in the company. Also the 

5 more details: J. birkinshaw: The determinants and consequences of subsidiary initiative 
in multinational corporations, “Entrepreneurship: Theory & practice” 1999, No. 24, p. 9–36.

6 Ibidem, p. 11.
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heterogeneity of the environment promotes cooperation. It allows for the use of 
perspectives, market niches or effects of scale, which would not be available for 
those companies which are not getting involved in structures based on trust.

In the perspective of creating innovative solutions, the role of confidence in 
a hostile environment with strong competitive pressure is of major importance. 
Agreements beneficial for all cooperating entities provide opportunities for an 
efficient fight for the market with the use of a combined potential of business 
partners.

In view of the empirical research carried out in lubelskie province, it 
should be noted that confidence and cooperation of economic entities in terms of 
challenges arising for the developing system of innovation are factors increasing 
the chance for the creation of a stable and sustainable network of modern 
companies.

2. Empirical prerequisites for the existence of relation between the degree 
of confidence of companies in contractors and business partners and the 
level of innovativeness 

Within the framework of the “lublin Intellectual Capital 2010–2013” project, 
Statistical Office in lublin carried out in 2012 a survey with 650 respondents7.

For the purpose of this research, the questions referring to: (a) the level of 
innovativeness of analysed companies, (b) the level of confidence of those 
companies in contractors, and (c) the level of investments in human capital were 
extracted from the survey.

2.1. Innovativeness of studies companies

The results of the survey proved that more than 31% of surveyed 
entrepreneurs implemented innovative solutions in the year preceding the survey. 
The entrepreneurs implementing innovation also indicated the nature of the 
innovative solutions. more than a half of them, meaning a major group, selected 
the answer “introduction of new products”, confirming the product-related nature 
of innovation. Detailed information on other types of innovation implemented by 
regional companies are presented in Figure 1.

7 The group of respondents reflected the diversity of classes of size and geographical location 
of companies. The respondents were randomly selected from the REgON (the National Official 
Register of business Entities) Database (stratified sampling), what provided representativeness of 
the sample.
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Respondents were allowed to select several answers, therefore the values do not sum up to 100%. 
Similar percentage values are given in relation to 208 companies, which implemented innovative 
solutions in 2011.

Figure 1.  major forms of innovative solutions implemented by surveyed companies in 
lubelskie province

Source:  own work on the basis of data of the Statistical Office in lublin from the survey with 650 
respondents.

The sheer structure of innovative solutions proves the dominant role of 
product-related innovation. moreover, majority of those solutions are incremental 
innovations, what proves that the innovative system of the lubelskie province is 
at the initial stage of development.

2.2. Contractor confidence

Degree of trust and confidence of companies in contractors and business 
partners is actually difficult to measure. It may be reflected by answers to other 
questions, e.g. referring to the range of business contacts, degree of cooperation 
with R&D institutions and entities from other regions and states, and the readiness 
to extend the payment deadlines.

Respondents were asked about the range of their business contacts8. Obtained 
answers may cast light on the openness of companies operating in lubelskie 
province to contractors from other regions and countries. Table 1 presents the 
range of business contacts (columns) in groups of companies implementing 
(or not) innovative solutions (rows). The values do not sum up to 100%, because 
the respondents were allowed to select more than one answer. percentage values 

8 The following codes were used: 5 – non-EU States, 4 – EU States, 3 – domestic, 2 – regional 
and local, 1 – no contacts.
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refer to the size of two groups of companies which implement innovative solutions 
(or not).

Table 1

Range of business contacts of companies operating in lubelskie province  
and the level of their innovativeness (%)

Did the company 
implement any 

innovative solutions  
in 2011?

Range of business contacts:

non-EU 
States EU States domestic

 (poland)
regional/

local no contacts

Yes 27.86 46.77 70.15 73.63 0.00
No 12.69 26.28 57.46 72.83 0.45

Relation between Yes/No 2.19 1.78 1.22 1.01

Source:  own work on the basis of data of the Statistical Office in lublin from the survey with 
650 respondents.

In case of regional and local contacts, the variations between companies 
which implemented innovative solutions (or not) in the previous year were not 
visible. more than three-fourth of all companies operating in lubelskie province 
maintain business contacts with entities operating locally or regionally. In case 
of business contacts beyond the regional, domestic or EU borders, we observe 
a positive dependency with the fact of implementing innovation. The larger the 
range of business contacts, the greater the dominance of positive answers among 
entrepreneurs who implemented innovative solutions in comparison to the other 
entrepreneurs. This is reflected by the indicator in the last row of Table 2, which 
reaches the highest value for business contacts with institutions from non-EU 
States (2.19 means that the entrepreneurs implementing innovative solutions 
twice as often maintain contacts with entities from outside the European Union). 

Within the framework of the research, the selected sole proprietors operating 
in lubelskie province were asked about their functioning in the network of 
cooperation and the range of such cooperation. They were also asked about their 
cooperation with R&D institutions.

The number of positive answers (i.e. a company functions in a network of 
cooperation) among companies which implemented an innovative solution reached 
55% and among the other companies the value reached 33%. The most evident 
is the dependency between the innovativeness and functioning in a network of 
cooperation in case of networks with supra-regional and international reach. 
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Table 2

Functioning within the network of cooperation and the innovativeness of companies 
from lubelskie province (%)

Did the company 
implement any 

innovative solutions 
in 2011?

With foreign 
companies

With companies 
from outside the 

region

With 
regional 

companies

Share  
of positive 

answers

Share  
of negative 

answers

Yes 8.46 18.91 27.36 54.73 45.27
No 3.56 9.35 19.60 32.52 67.48

Yes/No Indicator 2.37 2.02 1.40 1.68

Source:  own work on the basis of data of the Statistical Office in lublin from the survey with 
650 respondents.

Yes/No Indicator (last row in the Table 2) informs about the number of 
companies, which implemented innovative solutions in 2011, which function in 
the cooperation network within a given range (columns) in comparison to other 
companies, which did not implement any innovative solutions. The value of the 
indicator (i.e. innovative advantage of companies) increases along with the growth 
of the range of cooperation network. 

The above presented analysis shows that establishing cooperation and 
joining cooperation networks positively affects the innovative potential of 
companies. Research results indicate also that supra-regional business contacts 
(domestic and international) have the strongest impact on innovation. This may be 
caused by a very low level of development of lubelskie province in terms of new 
technologies, modern organisation management systems and business processes. 
Therefore, for the companies from that region the most profitable would be to 
establish and maintain close relations with entities from other parts of the country 
or with foreign entities from the EU and non-EU regions.

Data from the research carried out by the Statistical Office in lublin suggest 
that the cooperation between companies, being a tangible proof of a stronger 
mutual confidence, is the stimulus of innovation.

Inclusion of the case of cooperation between the companies and R&D 
institutions in the analysis shows positive effects of increasing trust and 
cooperation.

In case of cooperation with R&D institutions the difference is even more 
evident: from among 129 respondent companies which cooperate with R&D 
institutions 32% implemented innovative solutions in 2011. In the group of other 
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companies (not cooperating with R&D institutions) only 14% implemented 
innovative solutions in that time. Table 3 contains the details.

Table 3

Cooperation with R&D institutions and the innovativeness of companies  
in lubelskie province, poland (%)

Did the company implement any 
innovative solutions in 2011?

Company cooperates with 
R&D institutions

No cooperation with R&D 
institutions

Yes 32 14
No 68 86

Source:  own work on the basis of data of the Statistical Office in lublin from the survey with 
650 respondents.

The level of confidence of companies in contractors is shown also by 
the answers to the question referring to the extension of payment deadlines, 
i.e. question No. 29: After what duration of business contacts are you ready to 
extend the payment deadlines for your contractor?9 

Entrepreneurs were asked about their readiness to extend the payment 
deadlines for contractors, depending on the duration of their business contacts. 
more than 60% of respondents selected the answer: “company prefers not 
to extend the payment deadlines”. That result was not very different from the 
answers in other groups (in terms of implementing innovation). Similarly, in case 
of answers to other questions, the readiness to extend the payment deadlines 
among entrepreneurs who implemented innovative solutions in 2011 and the other 
companies were not significantly different. Table 4 contains detailed information.

Table 4

Innovative solutions and the tendency to extend payment deadlines for contractors (%)

Duration of commercial contacts >3 years 2 years 1 year 0.5 year None
Companies implementing innovative solutions 1.0 1.5 14.4 22.9 60.2
Companies not implementing innovative 
solutions 1.8 3.6 11.4 20.0 63.2

Source:  own work on the basis of data of the Statistical Office in lublin from the survey with 650 
respondents.

9 Original codes used: 1 – Company prefers not to extend payment deadlines, 2 – 6 months, 
3 – 1 year, 4 – 2 years, 5 – more than 3 years.
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It is clearly visible that the answers show only slight differences in the groups 
of companies in terms of their approach to innovative solutions. The obtained 
results, however, indicate that innovative companies are more eager to trust 
their business partners and are slightly more positive about extending payment 
deadlines.

2.3. Logistic regression model

An attempt was made to characterise the dependencies between implementing 
innovative solutions and the degree of social confidence among entrepreneurs 
operating in lubelskie province with the use of an estimated econometric model. 
Social capital and the degree of confidence may be reflected by the answers to 
questions about: (i) the range of business contacts and cooperation networks, 
(ii) readiness to take actions aiming at educating employees, as well as about 
(iii) establishing cooperation with R&D institutions. The model included 
variables coded in binary system (1 = positive answer, 0 = negative answer), what 
allowed for the determination of significance and impact of particular factors on 
the “tendency” to implement innovative solutions. Answers to questions about 
the range of business contacts were coded within a discrete scale (1 = no contacts, 
2 = regional/local contacts, 3 = domestic contacts, 4 = contacts with entities 
from EU States, 5 = contacts with entities from non-EU States). Due to such 
a selection of variables and their coding, the most appropriate model was the 

Table 5 

Estimating the parameters of logistic regression model

logistic regression Number of obs = 650
lR chi2(6) = 74.05
prob > chi2 = 0.0000

log likelihood = –364.98703 pseudo R2 = 0.0921

Innovation coef. std. err. z p > ǀzǀ [      95% coef. interval    ]
education_of_employees 0.5452996 0.2448675 2.23 0.026 0.0653681 1.0252310

cooperation_R_D 0.7524147 0.2188132 3.44 0.001 0.3235486 1.1812810
range_of_contacts 0.3143297 0.0905439 3.47 0.001 0.1368670 0.4917925

cooperation_domestic 0.9055955 0.2673621 3.39 0.001 0.3815753 1.4296160
cooperation_region 0.6025024 0.2180998 2.76 0.006 0.1750347 1.0299700
cooperation_abroad 0.7259020 0.3952206 1.84 0.066 –0.0487161 1.5005200

_cons –2.7618520 0.3552751 –7.77 0.000 –3.4581780 –2.0655250
Source:  own work on the basis of data of the Statistical Office in lublin from the survey with 

650 respondents.
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logistic regression model which parameters were estimated in accordance with 
mlE (maximum-likelihood Estimation) using Stata 12 software. Table 5 shows 
the printout of the estimated parameters of the model and tests of significance of 
particular variables.

Assuming that the standard level of confidence is 95%, a significant 
dependency can be observed between implementing innovative solutions by 
companies and their activity in terms of developing their employees, maintaining 
business contacts with various range, cooperating with R&D institutions and 
functioning in a cooperation network of various range (international cooperation 
is negligible at the level of 5%, but the marginal value is 6.6%). Determination 
factor informing about the compatibility of the model with mcFadden’s pseudo R2 
model is 9.21%. It is a low result, but typical for such microdata. A good indicator 
of model quality is the assessment of its predicting capacity. The accuracy Table 
6 indicates that the forecasts of the predictor variable (innovation implementation) 
based on the estimated model were accurate in 72.31% (count R2). The model 
better forecasts negative answers (no innovative solutions implemented in 2011) 
– 92% of accurate forecasts, in comparison to positive answers – 28% of accurate 
predictions.

Table 6 

Accuracy of model forecasts

––––––––––––True––––––––––––
classified D ~D total

+ 56 35 91
– 145 35 559

Total 201 449 650
Classified + if predicted pr (D) >= 0.5
True D defined as innowacje != 0
Sensitivity pr(+ǀ D) 27.86%
Specificity pr(–ǀ~D) 92.20%
positive predictive value pr(Dǀ+) 61.54%
Negative predictive value pr(~Dǀ–) 74.06%
False + rate for true ~D pr(+ǀ~D) 7.80%
False – rate for true D pr(–ǀ D) 72.14%
False + rate for classified + pr(~Dǀ+) 38.46%
False – rate for classified – pr(Dǀ–) 25.94%
Correctly classified 72.31%

Source:  own work.
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In order to interpret the results of model parameter estimation, the marginal 
effects of the model were calculated using the statistical package. The results are 
given in the first column of Table 7.

Table 7

marginal effects of the model

marginal effects after logistic
y = pr(innovation) (predict)
   = 0.28873988

Variable dy/dx std. err. z p> = ǀzǀ [   95% C. I.   ] X
educat~s* 0.1045966 0.04317 2.42 0.015 0.01998 0.189214 0.769231

cooper~D* 0.1668788 0.05121 3.26 0.001 0.066511 0.267246 0.198462
range_~s 0.0645536 0.01848 3.49 0.000 0.028341 0.100766 3.215380

cooper~c* 0.2067831 0.06464 3.20 0.001 0.080091 0.333475 0.123077
cooper~n* 0.1314566 0.04967 2.65 0.008 0.034101 0.228812 0.220000
cooper~d* 0.1658524 0.09673 1.71 0.086 –0.023741 0.355446 0.050769

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
Source: own work.

The model estimated with the use of that set of answers of respondent 
entrepreneurs shows the following dependencies:

1. Companies which took actions aimed at developing their employees 
showed a 10.5% higher probability to implement innovative solutions in 
comparison to other companies.

2. The fact of cooperating with R&D institutions increased the probability 
of implementing innovation by 16.7% in comparison to other companies.

3. Functioning of a company in a cooperation network positively affects 
the degree of innovation of that company: regional cooperation increases 
the probability to implement innovative solutions by 13.1%, domestic by 
20.7% and international by 16.6%.

4. maintaining business contacts with regional, national and foreign 
entities has a positive influence on implementing innovative solutions. 
The dependency between the range of contacts with the degree of 
innovativeness of a company is positive (the larger the reach, the more 
“eager” the company to implement innovation).

It should be emphasised that despite the fact that the above given econometric 
model was selected as the best from among other specific and estimated models, 
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it still is not a perfect tool to describe factors affecting the innovative approach of 
companies. The model was constructed only on the basis of data from a survey and 
such data do not include a series of internal factors (characteristics of companies) 
and external factors (characteristics of environment) affecting the degree of 
innovativeness of companies in the region.

Conclusions

According to the research discussed in this article, the level of trust and 
confidence of companies in contractors and business partners has a positive 
impact on innovative potential of companies. Analysis of literature showed 
that respecting values and norms applied by “ethical companies” improves the 
capacity to build and enhance social capital in the economy.

An additional reservation which results from the experience of highly 
developed economies and international corporations must be mentioned here 
in the context of studying the impact of confidence on innovative approach of 
companies. As bidault and Castello noticed in their studies, “when companies 
cooperate, a low degree of confidence is detrimental to innovativeness. However, 
a very high degree might also be harmful. An optimum level, which gives the best 
results, is somewhere in between”10.

The confidence is profitable for those types of cooperation which require 
flexibility.

The results show that the analysed problem is essential for the practice of 
functioning of not only regional, but also domestic economy. given that, it is 
worth to carry out research in that area in future.

10 As a confirmation of this thesis we should refer to the turbulent partnership between 
Daimler-benz Ag&Co. and The Swath group ltd. which resulted in the creation of Smart – 
a microcar with provocative shape, a huge market success. On the other hand, there is the peugeot 
806 / Fiat Ulysse – result of harmonious cooperation between pSA peugeot Citroen SA and Fiat 
S.p.A., which has never won the hearts of consumers and is only treated as another minivan on 
the market. more details: F. bidault, A. Castello, Why too much trust is death to innovation, “mIT 
Sloan management Review” 2010, may.
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STOPIEŃ ZAUFANIA PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC KONTRAHENTóW  
I PARTNERóW BIZNESOWYCH A POZIOM INNOWACYJNOŚCI

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest zdeterminowanie wpływu stopnia zaufania przed-
siębiorstw wobec kontrahentów i partnerów biznesowych na poziom ich innowacyjności. 
Dodatkowo problem badawczy został rozszerzony o analizę zdolności budowy i wzmac-
niania kapitału społecznego w kontekście respektowania wartości i norm obowiązują-
cych w tzw. „etycznych” firmach. badanie uzupełniła analiza statystyczna danych zgor-
madzonych w ramach prowadzonej w 2012 roku przez Urząd Statystyczny w lublinie 
ankiety. Jak wskazują przytoczone w artykule wyniki badania, poziom zaufania przed-
siębiorstw wobec kontrahentów i partnerów biznesowych pozytywnie oddziałuje na ich 
potencjał innowacyjny. Analiza literatury wskazuje natomiast, że respektowanie war-
tości i norm obowiązujących w tzw. „etycznych” firmach poprawia zdolności budowy 
i wzmacniania kapitału społecznego w gospodarce. Jak pokazują wyniki badań, proble-
matyka podjęta w artykule jest niezmiernie istotna dla praktyki funkcjonowania regio-
nalnej, ale i krajowej gospodarki. Warto, mając to na uwadze, w przyszłości rozwijać 
prowadzone w tym zakresie badania.

Słowa kluczowe: zaufanie, innowacyjność, polityka regionalna

Tłumaczenie Marek Chrzanowski
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FUNDUSZ INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH FIZAN  
SZANSĄ NA FINANSOWANIE  

INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH?

Streszczenie

Jednym z głównych wyzwań JST jest ich wysokie zadłużenie oraz duże potrzeby 
kapitałowe w celu finansowania inwestycji realizowanych w JST w nowej perspektywie 
finansowej na lata 2014–2020. powstały w 2015 roku Fundusz Inwestycji Samorządowych 
FIZAN daje szansę na częściowe rozwiązanie tego problemu, szczególnie ze względu na 
organizację tego funduszu. Celem artykułu była ocena możliwości wsparcia finansowe-
go JST przez Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN.

Słowa kluczowe: Fundusz Inwestycji Samorządowych, jednostki samorządu terytorial-
nego, finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, zadłużenie jednostek samorzą-
du terytorialnego 

Wprowadzenie

Jednym z największych problemów, przed którymi stanęły jednostki samo-
rządu terytorialnego w 2015 roku i przed którym znajdą się w kolejnych latach, jest 
ich wysokie zadłużenie oraz problem braku środków własnych na realizację pro-
jektów współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie finansowej 
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na lata 2014–2020. Dotychczasowe możliwości pozyskania środków na wkład 
własny w postaci emisji obligacji lub zaciągania kredytów zostały silnie ograni-
czone, co wynika z regulacji ustawowych i aktualnej sytuacji finansowej jedno-
stek samorządu terytorialnego (JST). Jedną z interesujących możliwości częścio-
wego rozwiązania tego problemu jest utworzenie przez Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych bgK SA kilku funduszy inwestycyjnych, w tym Funduszu 
Inwestycji Samorządowych „Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych” (Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN). 

Celem artykułu jest próba wstępnej oceny możliwości wsparcia finansowe-
go JST przez Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN.

1. Przyczyny problemu 

Nadmierne zadłużenie państw dotyczy wielu krajów Unii Europejskiej, 
w tym także polski. Zadłużenie jest problemem nie tylko budżetu centralnego, 
ale także budżetów JST. problem jest o tyle bardziej złożony, że polska ma przed 
sobą szansę pozyskania środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację 
szeregu inwestycji, szczególnie o charakterze infrastrukturalnym, co zapewnia 
rozwój poszczególnym regionom i co jest szczególnie istotne dla JST. Tymczasem 
wprowadzenie przez władze centralne nowych dopuszczalnych limitów zadłu-
żenia JST ogranicza możliwości pozyskania przez nie kapitałów na moderniza-
cję środków trwałych lub realizację nowych inwestycji. mimo wielu pomysłów 
na formułę nowego wskaźnika zadłużenia1 dla JST od 2014 roku został wpro-
wadzony indywidualny wskaźnik zadłużenia (IWZ). Jednak jeszcze przed jego 
obowiązywaniem był on krytykowany2 za szereg wad. Wśród najistotniejszych 
można wymienić: uniemożliwienie zadłużania się tym jednostkom, które nie 
osiągają nadwyżki bieżącej, wywieranie presji na JST, aby sprzedawać majątek 
w celu poprawienia zdolności obsługi długu, bazowanie nowego wskaźnika na 
danych historycznych, nie odzwierciedlających aktualnej sytuacji finansowej 
JST ani sytuacji prognozowanej, ograniczenie możliwości wykorzystania przez 

1 Zob.: D. Walczak, m.b. pietrzak, Dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu teryto
rialnego jako istotna determinanta ich prawidłowego funkcjonowania, Zeszyty Naukowe SggW, 
Ekonomika i Organizacja gospodarki Żywnościowej nr 91, Warszawa 2011, s. 165–176. 

2 Zob.: K. marchewka-bartkowiak, m. Wiśniewski, Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST 
– ocena krytyczna i propozycje zmian, „Analizy bAS” 2012, nr 21 (88), s. 1–6.
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JST dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami Unii Europejskiej i innymi 
dotacjami3.

Dotychczasowe zwiększenie zadłużenia JST wynikało z chęci poprawy sy-
tuacji w zakresie infrastruktury w samorządach. ponadto z roku na rok władze 
centralne nakładały na JST nowe obowiązki i zadania przy ograniczonym wspar-
ciu finansowym tych zadań. 

problem zadłużenia JST w polsce nie jest nowy. Silny wzrost zadłużenia 
nastąpił już w 2000 roku. Dynamika zadłużenia z roku na rok rosła. Wynikało 
to ze stosunkowo niskiego zadłużenia samorządów w tym okresie i stosunkowo 
szybkiego wzrostu zadłużenia w latach kolejnych4. W wyniku pogłębiającego się 
zadłużenia, które dobrze zostało opisane w literaturze przedmiotu5, został wpro-
wadzony IWZ. głównym zamierzeniem ustawodawcy, podobnie jak wprowadza-
nie innych restrykcji i ograniczeń JST6, było ograniczenie ryzyka bankructwa, 
w tym wypadku poszczególnych JST. Obawy te nie były bezpodstawne zwa-
żywszy na dane dotyczące wskaźnika długu do rocznego dochodu samorządu we 
wrześniu 2014 roku, który dla najbardziej zadłużonych województw wyniósł od-
powiednio: dla województwa mazowieckiego 73,40%, dla województwa łódzkie-
go 58,70%, dla województwa opolskiego 49,23%. Wartości wskaźnika dla najbar-
dziej zadłużonych powiatów były następujące: powiat tucholski 72,20%, powiat 
wałecki 70,31%, powiat łaski 63,39%. Wśród miast wojewódzkich najwyższymi 
wartościami wskaźnika długu do rocznego dochodu charakteryzowały się: Toruń 
86,30%, dalej bydgoszcz 72,40% i poznań 69,41%. 

Jednak największe problemy z zadłużeniem mają gminy wiejskie, gdzie 
wartości analizowanego wskaźnika dla niektórych gmin wynoszą ponad 100%. 
Największe wartości IWZ odnotowano w gminach: Rewal 259%, Ostrowice 
142,67% oraz Rudka 98,99%7. Warto dodać, że w marcu 2015 roku wartość 
wskaźnika długu do rocznego dochodu dla gminy Ostrowice wyniosła ponad 

3 m. Korolewska, K. marchewka-bartkowiak, Zadłużenie miast na prawach powiatu i wo
jewództw w świetle badania ankietowego, Analizy, biuro Analiz Sejmowych 2011, nr 13 (57), s. 7.

4 g. gołębiowski, Dług jednostek samorządu terytorialnego, w: Polityka finansowa Polski 
wobec aktualnych i przyszłych wyzwań, red. J. Kulawik, E. mazurkiewicz, t. II, WSE, Warszawa 
2005, s. 1.

5 Zob.: m. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, 
Warszawa 2012, 194–212.

6 Zob.: m. Dylewski, b. Filipiak, Finansowanie samorządowego długu publicznego – in
strumenty i skutki ich zastosowania, w: Annales Universitatis mariae Curie-Skłodowska lublin 
– polonia, Vol. XlVII, 3, Sectio H, lublin 2013, s. 129–141.

7 www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/najbardziej-zadluzone-samorzady-kto-na
-czele,63218.html (15.06.2015).
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340%, w następstwie czego gmina jako pierwsza w polsce może zostać zlikwido-
wana z przyczyn ekonomicznych. 

Według wstępnych danych ministerstwa Finansów deficyt gmin w 2014 
roku wyniósł 610,3 mln zł, miast na prawach powiatów 1234,2 mln zł, a woje-
wództw 215,4 mln zł. Tylko powiaty odnotowały nadwyżkę finansową w wyso-
kości 10,6 mln zł8. 

2. Wysokość zadłużenia a możliwości pozyskania środków finansowych 
przez JST

Wprowadzenie nowego wskaźnika w zakresie zadłużania się JST z jednej 
strony ogranicza ryzyko ich bankructwa, z drugiej strony równie skutecznie 
ogranicza szanse dalszego szybkiego rozwoju tych JST, które chciałyby wyko-
rzystać środki pochodzące z Unii Europejskiej do zwiększenia swojej konkuren-
cyjności i poprawy warunków infrastrukturalnych i społecznych. Jest to problem 
istotny ze względu na to, że Unia Europejska przyznała polsce znaczące środki 
w nowej perspektywie finansowej. ponadto JST mają już bogate doświadczenie 
w pozyskiwaniu środków unijnych i wykorzystują je w coraz bardziej efektywny 
sposób. pozyskanie środków unijnych uwarunkowane jest posiadaniem wkładu 
własnego przez JST, a możliwości jego zwiększania są znacznie już ograniczone. 
JST poza dochodami własnymi finansują się głównie kredytami bankowymi lub 
emisją obligacji. Wzrost zadłużenia silnie ogranicza pozyskanie środków z tych 
źródeł i zwiększa koszty pozyskania kapitału. Dlatego zarówno JST, jak i władze 
centralne szukają sposobu na likwidację tego problemu w taki sposób, aby JST 
mogły pozyskać środki na wkład własny przy jednoczesnym ograniczeniu ich 
zadłużenia. Kluczowy w tym zakresie jest sposób, w jaki definiuje się dług JST, 
oraz to, czy jego poszczególne składowe są lub nie są zaliczane do sektora finan-
sów publicznych. W tabeli 1 zawarto sposób ujęcia długu publicznego według 
kryteriów prawodawstwa polskiego oraz regulacji unijnych.

8 www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/komunikaty/-/asset_pu-
blisher/5Ikj/content/wedlug-wstepnych-danych-deficyt-jednostek-samorzadu-terytorialnego- 
w-2014-r-wyniosl-2-049-mln-zl?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2 Fbudzet-
panstwa%2Ffinanse-samorzadow%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Ikj%26p 
_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dco-
lumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_5Ikj_ (14.06.2015).
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Tabela 1 

Ujęcie długu publicznego w wymiarze krajowym i unijnym

Regulacje polskie Regulacje unijne
państwowy dług publiczny Dług sektora general government

Zakres sektora finansów publicznych
Ustawa o finansach publicznych tworzy 
zamknięty katalog jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych. 
Fundusze utworzone w ramach banku 
gospodarstwa Krajowego (np. KFD, FK) nie 
są zaliczane do sektora finansów publicz-
nych.

Zakres sektora general government został zde-
finiowany w ESA95; nie został wprowadzony 
zamknięty katalog jednostek. 
Fundusze utworzone w ramach banku 
gospodarstwa Krajowego (np. KFD, FK) są 
zaliczane do sektora general government.

Tytuły dłużne zaliczane do długu publicznego
papiery wartościowe opiewające na wierzy-
telności pieniężne (poza papierami udziało-
wymi); kredyty i pożyczki (w tym papiery 
wartościowe, których zbywalność jest ogra-
niczona); przyjęte depozyty; zobowiązania 
wymagalne.

papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłącze-
niem instrumentów pochodnych; pożyczki (de-
finicja szersza niż w ujęciu polskim); gotówka 
i depozyty.

Różnice w tytułach dłużnych w zależności od regulacji
Zobowiązanie wymagalne. Zobowiązania wymagalne stanowią wydatek na 

bazie memoriałowej i zgodnie z regulacjami UE 
są uwzględniane w wyniku (deficycie lub nad-
wyżce) sektora general government.

Dług potencjalny: różnice dotyczące uwzględniania długu potencjalnego  
w ograniczeniach na relację długu do pKb

Nie jest uwzględniany. Ograniczenia UE nie uwzględniają bezpo-
średnio długu potencjalnego związanego 
z udzielanymi poręczeniami i gwarancjami; 
po spełnieniu określonych kryteriów (zgodnie 
z zasadami ESA’95) dług potencjalny może stać 
się długiem podmiotu udzielającego poręczenia 
lub gwarancji (operacja przejęcia długu).

Źródło:  K. brzozowska, m. gorzałczyńska-Koczkodaj, m. Kogut-Jaworska, m. Zioło, Gospodarka 
finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013, 
s. 139.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 można stwierdzić, że sposób uję-
cia długu publicznego w prawodawstwie polskim różni się od tego określonego 
w prawodawstwie unijnym. Taki stan powoduje, iż w nowej perspektywie finan-
sowej 2014–2020 samorządy szczególną uwagę zwracają na właściwe zarządza-
nie długiem, które ma na celu jego optymalizację. 

W tym zakresie nowe plany inwestycyjne JST porównuje się z danymi zawar-
tymi w Wieloletnich prognozach Finansowych (WpF), które stanowią narzędzie 
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efektywnego zarządzania środkami publicznymi, gdyż obejmują informację do-
tyczącą długiego okresu w zakresie dochodów, wydatków, zadłużenia, wyniku 
operacyjnego oraz wolnych środków finansowych9. Jednak głównym problemem 
JST jest efektywne zarządzanie długiem samorządowym rozumianym jako za-
spokojenie popytu na pieniądz zgłaszanego przez JST, szczególnie na te zadania, 
na które brak jest pokrycia ze środków JST10. 

powstanie nowego funduszu ma umożliwić JST łatwiejsze zarządzanie dłu-
giem samorządowym, szczególnie ze względu na to, że na podstawie informacji 
zawartych w tabeli 1 można stwierdzić, że środki uzyskane przez JST z Funduszu 
Inwestycji Samorządowych FIZAN nie będą zaliczane do sektora finansów pu-
blicznych według prawodawstwa polskiego. 

Zważywszy na nowe regulacje w zakresie zadłużania oraz wyzwania zwią-
zane z maksymalnym wykorzystaniem środków unijnych dostępnych w nowej 
perspektywie, samorządy otrzymują narzędzie, które mogą wykorzystać do 
zwiększenia puli środków własnych niezbędnych przy realizacji inwestycji 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

3. Organizacja działalności Funduszu Inwestycji Samorządowych FIZAN

Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN powstał w ramach programu 
rządowego „Inwestycje polskie”. program został ogłoszony 12 października 2012 
roku, a jego głównym celem jest utrzymanie dynamiki inwestycji infrastruktu-
ralnych charakteryzujących się długim horyzontem inwestycyjnym i długotermi-
nowym zaangażowaniem kapitałowym11.

W tym zakresie utworzono Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych bgK 
SA, którego założycielem został bank gospodarstwa Krajowego SA (bgK SA). 
Warto zaznaczyć, że bgK SA aktywnie uczestniczy na rynku i wspomaga dzia-
łalność sektora finansów publicznych. Wśród funduszy celowych utworzonych 
w banku gospodarstwa Krajowego działających na rzecz JST można wymie-
nić m.in. Fundusz Kolejowy, Krajowy Fundusz Drogowy oraz byłe: Krajowy 
Fundusz mieszkaniowy czy Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

9 Zob.: K. brzozowska, m. gorzałczyńska-Koczkodaj, m. Kogut-Jaworska, m. Zioło, 
Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyd. CeDeWu, Warszawa 
2013, s. 166 i n.

10 Zob.: D.A. Hałaburda, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle no
wych regulacji prawnych, w: Zeszyty Naukowe SggW, Ekonomika i Organizacja gospodarki 
Żywnościowej nr 91, Warszawa 2011, s. 155.

11 Zob.: www.bgk.com.pl/program-inwestycje-polskie (14.07.2015).
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powstanie TFI bgK SA jest nową jakością na rynku, a powstanie funduszy 
w ramach tego towarzystwa – nowym rynkowym podejściem do wsparcia sek-
tora JST. 

TFI bgK SA powstało w sierpniu 2014 roku. W tym samym miesiącu po-
wstał pierwszy fundusz tego towarzystwa. Jednak dopiero w 2015 roku powstał 
Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN. Wykaz funduszy inwestycyjnych 
powstałych w ramach bgK TFI SA zawarto w tabeli 2. 

Tabela 2

Wykaz funduszy inwestycyjnych utworzonych przez bgK TFI SA

Nazwa funduszu Data rejestracji  
w sądzie

Fundusz Ekspansji Zagranicznej – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych 25.05.2015

Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2.07.2015

Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2.07.2015

Fundusz Inwestycji polskich przedsiębiorstw – Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2.07.2015

Fundusz Inwestycji Samorządowych – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych 2.07.2015

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Nieruchomości 
ARp 8.05.2015

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Spółek ARp 8.05.2015
Fundusz Sektora mieszkań na Wynajem – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych 26.08.2014

Źródło:  www.knf.gov.pl/dla_rynku/pODmIOTY_rynku/podmioty_rynku_kapitalowego/
Wykaz_TFI_i_FI_HTml.html (14.06.2015).

Wśród utworzonych funduszy najbardziej skierowanym do JST jest wła-
śnie Fundusz Inwestycji Samorządowych „Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych”.

Środki na wpłatę do funduszy pochodzą z wkładów banku gospodarstwa 
Krajowego SA oraz polskich Inwestycji Rozwojowych SA (pIR SA), jednak 
w praktyce pochodzą z przeniesienia udziałów Skarbu państwa w spółkach gieł-
dowych, takich jak pKO bp SA, pgE SA, pZU SA, do pIR SA oraz bgK SA, 
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a także z prywatyzacji przedsiębiorstw, z dywidend otrzymywanych ze spółek 
oraz ze sprzedaży akcji spółek publicznych12. 

Celem nieustawowym Funduszu Inwestycji Samorządowych FIZAN będzie 
wzrost dostępności finansowania kapitałowego dla inwestycji realizowanych 
przez samorządy w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–202013. ma to 
pozwolić zwiększyć wykorzystanie puli środków przyznanych polsce przez Unię 
Europejską. Ze względu na to, że do czasu opracowania artykułu nie upublicz-
niono ani statutu, ani polityki inwestycyjnej funduszu, można przypuszczać, że 
ustawowym celem funduszu będzie wzrost wartości aktywów funduszu w wy-
niku wzrostu wartości lokat. Organizację Funduszu Inwestycji Samorządowych 
FIZAN przedstawiono na rysunku 1. 

polityka inwestycyjna funduszu będzie koncentrować się na inwestowaniu 
na krajowym rynku wyłącznie w papiery wartościowe – akcje (udziały), obliga-
cje podmiotów (spółek) komunalnych realizujących różne zadania JST lub nowo 
tworzonych spółek realizujących inwestycje samorządowe. Fundusz będzie inwe-
stował „w sektorach: wodociągowo-kanalizacyjnym, ciepłowniczym, gospodarki 
odpadami, lotnisk regionalnych, obiektów infrastruktury sportowej, infrastruk-
tury wspierającej biznes, infrastruktury miejskiej, transportu miejskiego, kole-
jowych przewozów regionalnych, infrastruktury drogowej oraz infrastruktury 
społecznej”14. Jednym z ciekawych założeń nowego funduszu jest udzielanie pod-
porządkowanego finansowania dłużnego (pożyczki, obligacje) spółkom komu-
nalnym, spółkom celowym. ponadto, co istotne, fundusz może przyczynić się do 
zwiększenia rozwoju modelu partnerstwa publiczno prywatnego (ppp), gdyż ze 
wstępnych zapowiedzi dopuszcza się realizację projektów właśnie w tej formule 
przez podporządkowane finansowanie także spółek zorganizowanych w formie 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest to o tyle istotne, że ppp wciąż pozostaje 
niewykorzystane w praktyce przez JST. być może działalność funduszu wpłynie 
na likwidację głównej bariery rozwoju ppp15, jaką jest brak wiedzy na temat tej 
formuły wśród pracowników JST, lub wypracuje z czasem wspólne procedury 
w tym zakresie. 

12 Zob.: www.parkiet.com/artykul/1433611-pIR-napedzi-podaz-akcji-z-portfela-Skarbu.html 
(15.07.2015).

13 Zob.: https://tfibgk.com.pl/blog/na-mocy-podpisanej-umowy-miedzy-bgk-pir-i-tfi-bgk
-powstana-cztery-fundusze-inwestycyjne (15.07.2015).

14 https://tfibgk.com.pl/fundusz-inwestycji-samorzadowych-fizan (16.07.2015).
15 Zob.: K. brzozowska, Partnerstwo Publiczno Prywatne w Europie – cele, uwarunkowa

nia, efekty, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 227.
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Nieznane są kryteria doboru lokat oraz zasady dywersyfikacji lokat i inne 
ograniczenia inwestycyjne, które będą stosowane przez fundusz, brak jest także 
informacji, czy fundusz będzie zaciągał na realizację swojego celu kredyty lub 
pożyczki. 

Czas zaangażowania w jedno przedsięwzięcie będzie wynosił maksymalnie 
20 lat. Czas, na jaki fundusz został utworzony, wynosi 25 lat16.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami w jedno przedsięwzięcie fundusz będzie 
angażował od 10 mln do 120 mln zł17. początkowa wartość aktywów funduszu 
wyniesie 600 mln zł, co oznacza, iż we wstępnej fazie działalności funduszu 
istnieje możliwość realizacji od 5 do 60 różnych projektów przy aktualnej począt-
kowej wartości aktywów. W skali potrzeb finansowych JST jest to wartość sto-
sunkowo niska, dlatego można założyć, że Fundusz Inwestycji Samorządowych 
FIZAN będzie dokonywał kolejnych emisji certyfikatów w przyszłości, aby 
zwiększyć wartość aktywów funduszu i współfinansować większą liczbę inwe-
stycji JST. Nieznane są metody i zasady dokonywania wyceny aktywów fundu-
szu, w związku tym trudno jest wskazać na częstotliwość wyceny certyfikatów 
inwestycyjnych funduszu.

mimo iż nieznane są dokładniejsze kryteria lokat, można założyć, iż ze 
względu na to, że fundusz powstał w ramach bgK TFI SA, będzie opierał się na 
zasadach rynkowych. Jego działalność jest regulowana ustawą o funduszach in-
westycyjnych. Zgodnie z ustawą fundusze inwestycyjne prowadzą działalność, ze 
szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ogra-
niczania ryzyka inwestycyjnego18. może to przełożyć się na ograniczenie loko-
wania środków w podmiotach w gminach o trudnej sytuacji finansowej. Jednak 
nie musi tak być, gdyż lokata może być uzależniona także od innych czynników, 
m.in. od rodzaju inwestycji, która ma być realizowana w JST, od współpracy 
innych podmiotów, od udzielonych gwarancji, poręczeń, długości horyzontu in-
westycyjnego itp. 

Współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez JST 
najprawdopodobniej wymusi na funduszu emisję kolejnych certyfikatów inwesty-
cyjnych lub emisję obligacji. Otwierają się przy tym nowe możliwości pozyskania 
kapitału ze względu na to, iż fundusz taki może charakteryzować się wysokim 

16 www.pir.pl/download/FIS/2015_07_13_Fundusz_Inwestycji_Samorzadowych_li-
piec%202015_long.pdf (16.07.2015).

17 Zob.: www.pir.pl/pl/fundusz-infrastruktury-samorzadowej (16.07.2015).
18 Zob.: Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2014 r., DzU z 2014 r., nr 146, 

poz. 1546, art. 3, ust. 3.
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ratingiem. Emisja obligacji przez fundusz mogłaby być alternatywnym i tańszym 
sposobem finansowania inwestycji JST niż emisja obligacji przez poszczególne 
JST. Jest to o tyle istotne, iż pozwalałoby sfinansować inwestycje w gminach, 
które ze względu na trudną sytuację finansową nie mogą emitować obligacji lub 
zaciągać kolejnych kredytów. Emisja obligacji przez fundusz byłaby tańsza, co 
zmniejszyłoby koszty pozyskania kapitału przez daną JST. Należy pamiętać, iż 
wraz z lokowaniem środków całość lub część ryzyka inwestycji zostaje przenie-
siona bezpośrednio na fundusz oraz pośrednio na uczestników funduszu. Zatem 
warunkiem skuteczności takiego rozwiązania jest lokowanie środków w inwesty-
cje efektywne z punktu widzenia ekonomicznego. Emisja obligacji przez fundusz 
i ich sprzedaż na rynku kapitałowym miałaby dodatkową zaletę braku koniecz-
ności wnoszenia dodatkowych środków do funduszu przez bgK SA oraz pIR 
SA. Jeżeli inwestycje funduszu faktycznie charakteryzowałyby się minimalną 
stopą zwrotu, to fundusz mógłby liczyć na pozyskanie środków od innych uczest-
ników rynku kapitałowego. Ze względu na konstrukcję funduszu (fundusz za-
mknięty – co ogranicza liczbę uczestników funduszu) uczestnikami funduszu 
musiałyby być duże instytucje finansowe. W sytuacji permanentnego lokowania 
środków przez fundusz w inwestycje o wysokim prawdopodobieństwie niepo-
wodzenia (podyktowane czynnikami pozaekonomicznymi) można oczekiwać, iż 
fundusz będzie finansowany wyłącznie przez bgK SA oraz pIR SA, co zmniej-
sza szansę na zwiększenie wykorzystania środków pochodzących z UE przez 
JST. Dodatkowo pozyskanie kapitału na wkład do funduszu wymusza na bgK 
SA oraz pIR SA sprzedaż posiadanych przez te podmioty aktywów w posta-
ci akcji spółek Skarbu państwa, co powoduje zmniejszenie wyceny tych spółek 
na rynku kapitałowym. ponadto ma pejoratywny wpływ na wartość aktywów 
otwartych funduszy emerytalnych (które często posiadają w swoich portfelach 
znaczne ilości akcji spółek Skarbu państwa). Dodatkowo powoduje to zmniejsze-
nie zaangażowania Skarbu państwa w wielu strategicznych spółkach akcyjnych. 
Kolejnym negatywnym wpływem byłoby zmniejszenie przyszłych dochodów 
bgK SA oraz pIR SA pochodzących z dywidend od posiadanych akcji spółek 
publicznych. może to ograniczyć w przyszłości zwiększenie wpłat tych podmio-
tów do funduszu i tym samym ograniczenie współfinansowania inwestycji JST.

Wykorzystanie środków unijnych w nowej perspektywie powinno być za-
tem ukierunkowane na inwestycje, które przynoszą dochód do JST, a dopiero 
w dalszej kolejności na dokończenie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych 
bez efektu ekonomicznego. 
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Fundusz miałby także możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na lep-
szych warunkach niż JST (szczególnie odnosi się to do JST, które pozostają 
w trudnej sytuacji finansowej). 

W tabeli 3 zestawiono porównanie Funduszu Inwestycji Samorządowych 
FIZAN z innymi funduszami działającymi na rynku. 

Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN, podobnie jak inne fundusze 
inwestycyjne działające na rynku, będzie charakteryzował się ryzykiem inwesty-
cyjnym związanym z realizowaną polityką inwestycyjną, gdyż zgodnie z ustawą 
o funduszach inwestycyjnych żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje osią-
gnięcia zamierzonego celu inwestycyjnego19.

Fundusze aktywów niepublicznych mogą być tworzone jako fundusze in-
westycyjne zamknięte lub jako specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, 
jeżeli stosują zasady i ograniczenia stawiane funduszom zamkniętym20. 

Formuła funduszu inwestycyjnego zamkniętego daje większe możliwości 
inwestycyjne takiego funduszu, ale może oznaczać także większe ryzyko inwe-
stycyjne. 

Nowy fundusz ma w sobie cechy innych funduszy działających na rynku 
(tab. 3), ale nie można jednoznacznie przyporządkować go do żadnego z nich.

Organizacja funduszu jest inna niż funduszy celowych, żaden z funduszy 
inwestycyjnych nie inwestuje wyłącznie w sektorze JST, tym bardziej w udzia-
ły lub akcje spółek niepublicznych działających w tym sektorze. Fundusz z jed-
nej strony jest nieco podobny do tzw. funduszy majątkowych (z ang. Sovereign 
Wealth Funds – SWFs), pośrednio ze względu na źródło finansowania, jednak 
w przeciwieństwie do nich będzie lokował środki wyłącznie w kraju, a nie za 
granicą. Kolejną cechą Funduszu Inwestycji Samorządowych FIZAN podob-
ną do funduszy majątkowych może być ryzyko inwestycyjne. Ryzyko może 
być podobne do ryzyka funduszy majątkowych, które lokują środki w Europie 
Środkowo-Wschodniej i można je określić ogólnie jako średnie21. pod względem 
celu inwestycyjnego fundusz będzie podobny do innych funduszy inwestycyj-
nych działających w polsce. Co więcej, wybór jednego z trzech celów zapisanych 

19 Zob.: Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2014 r., DzU z 2014 r., nr 146, poz. 
1546, art. 19, ust. 2.

20 Zob.: Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2014 r., DzU z 2014 r., nr 146, poz. 
1546, art. 196, ust. 1.

21 Opinia własna na podstawie kategorii lokat funduszy majątkowych inwestujących w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej, tj. głównie papiery wartościowe udziałowe i dłużne. Zob.: p. 
Wiśniewski, T. Kamiński, m. Obroniecki, Sovereign Wealth Funds in Central and Eastern Eu
rope: Scope and Methods of Financial Penetration, „Financial Internet Quarterly «e-Finanse»” 
2015, Vol. 11, nr 1, s. 16.
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w ustawie o funduszach inwestycyjnych powoduje, iż fundusz powinien dążyć 
przynajmniej do osiągnięcia dodatniej nominalnej stopy zwrotu. Co w natural-
ny sposób wymusza ograniczenie lokowania środków w aktywa nieefektywne 
ekonomicznie i upodabnia fundusz do innych funduszy działających na zasadach 
rynkowych. 

Ważną cechą funduszu, charakterystyczną także dla innych funduszy, jest 
długoterminowa działalność funduszu, dzięki czemu może on współfinansować 
działalność inwestycyjną JST.

Podsumowanie 

powstanie Funduszu Inwestycji Samorządowych FIZAN stanowi odpo-
wiedź na wzrastające zadłużenie JST i ich wzrastające zapotrzebowanie na środki 
finansowe w celu zwiększenia wykorzystania puli środków przyznanych polsce 
przez Unię Europejską w nowej perspektywie finansowej 2014–2020. Nowy 
fundusz, działając w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych, ma szansę 
wspomóc finansowanie inwestycji w JST na zasadach rynkowych. Dotrzymanie 
tego warunku może skutkować tym, że ma on szansę być skutecznym źródłem 
współfinansowania inwestycji w długim horyzoncie czasowym, ale nie będzie 
współfinansował wszystkich rodzajów inwestycji, koncentrując się na tych efek-
tywnych pod względem ekonomicznym. pierwotna wartość środków wynosząca 
600 mln zł jest zdecydowanie za niska w stosunku do potrzeb finansowych JST, 
jest jednak szansa na zwiększenie wartości aktywów przez kolejne emisje certy-
fikatów inwestycyjnych lub emisję obligacji, zaciąganie pożyczek lub kredytów. 
Dodatkową istotną zaletą powstałego funduszu jest szansa na zwiększenie rozwo-
ju partnerstwa publiczno-prywatnego. 
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FUNDUSZ INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH FIZAN AS A CHANCE TO 
FINANCE OF LOCAL GOVERNMENT INVESTMENT?

Summary

One of the main challenges of local government Units is their high debts and large 
capital needs to finance investments in the local government Units in the new financial 
perspective for 2014–2020. Created in 2015 Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN 
provides an opportunity for a partial solution this problem especially due to the organiza-
tion of this fund. The aim of the article was to evaluate the possibility of financial support 
of investments in lgUs by the new Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN.

Keywords: Fundusz Inwestycji Samorządowych, local government Units, financing of 
local government Units, debts of local government Units 

Translated by Dawid Dawidowicz
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Introduction

The municipal waste management reform introduced in poland by the act of 
July 1, 2011 on the change of the act of maintenance of municipalities in a clean 
and orderly condition, and several other acts1 (UCpg) has thoroughly rebuilt the 
principles of municipal waste management in poland. major changes have come into 
force on 1 July 2013. The previous system of civil law contracts between generating 
municipal waste property owners and companies involved in collecting and disposal 
of municipal waste has been replaced by introduced public-legal fee for municipal 
waste management. Since then, the municipality is to organize a comprehensive sys-
tem of collection and management of municipal waste, what is financed by the waste 
management fees collected from the property owners generating municipal waste.

The reform have been raising numerous disputes and controversies in various 
communities, which is caused, among others, by the initially expected and later 
actually experienced increase in the costs of municipal waste management. 
The Central Statistical Office has observed an increase in the costs incurred by 
households in relation to municipal waste collection and management services, 
caused by the introduction (by means of the reform) of a levy paid to municipalities 
(fees for municipal waste management), which has translated into a significant – 
nearly 50 percent high – increase in the prices in a month from the moment of 
introducing the reform in July 20132. Unfortunately, the increase was not the last 
one, as further increases are forecasted on a rather high level3.

The aim of this article is to present the problem of an increase in the prices 
of municipal waste management on the basis of a detailed analysis of tenders for 
municipal waste collection or collection and management, which municipalities are 
obliged to introduce within their territories on the basis of the reform, depending 
on the accepted scope of governance over municipal waste. The concept of waste 
governance or governance over waste is widely used in industry literature in 
order to indicate the role of municipalities in the polish system of municipal waste 
management. It provides a convenient mental shortcut which may be used in order 
to describe the actual role of municipalities, which consists mainly in organizing 

1 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw, „Dziennik Ustaw” 2011 nr 152, poz. 897.

2 b. piłat, p. maciejewicz, O ile naprawdę zdrożały śmieci, „gazeta Wyborcza”, 24.08.2013, 
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14485160,O_ile_naprawde_zdrozaly_smieci.html.

3 U. mirowska-łoskot, Fala podwyżek za śmieci jest nieunikniona, „Dziennik gazeta 
prawna”, 14.04.2015, http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/865454,fala-podwyzek-
za-smieci-jest-nieunikniona.html.
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the system of municipal waste collection and management, setting fees for those 
services within statutory limits, as well as distributing profits from the fees 
between a given municipality’s budget and economic entities cooperating with the 
municipality in this regard. This concept is not legally defined and it should not be 
related to the concept of ownership of municipal waste, which municipalities in 
poland cannot claim. Whenever in this article the concept of basic governance is 
used, it should be understood as organization of the system only for the purpose 
of inhabited (residential) properties, while the concept of extended governance is 
related to organization of the system for all properties producing municipal waste 
in the municipality.

The substantive scope of the analyses in this article is limited to the costs 
of the organization of tenders for municipal waste collection or collection and 
management. Therefore, the analyzed problem of the costs for municipal waste 
management services does not take into consideration the whole problem connected 
with fees for municipal waste management, which, in the currently applied system 
in poland, cover not only the costs of tenders analyzed in this article (which make 
up for a substantial part of total costs), but which must also cover the costs of 
administering the system (including information campaigns) as well as the costs 
of the establishment and use of recycling stations (in poland known as separate 
municipal waste collection points, according to statutory terminology).

The analyses were conducted on the basis of a detailed economic database 
created with the use of generally available tender-related data from particular 
municipalities by one of the largest operators on the polish municipal waste market. 
The data presented in tables 1–6 were selected from among 6194 offers submitted 
for tenders announced before July 1, 2013 by 2,459 municipalities in 2,709 sectors 
(the first tender wave) and 3653 offers submitted for tenders announced between 
July 1, 2013 and July 1, 2014 by 948 municipalities in 1,028 sectors (the second 
tender wave). In the analysis those offers and tenders have been omitted in which 
the scope of waste governance of the municipality, the type of tender (collection 
or collection and management), the conversion rates or the winning offer were 
impossible to determine.

The analyses generally answer the following question: how much (net prices) 
the municipalities paid in the examined period for municipal waste collection 
or collection and management to companies providing those services; hence the 
justified use of the concept of price in the essay. Therefore, the article itself does 
not answer questions connected with the costs of municipal waste management 
incurred by the residents.
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1. Analysis of the winning offers

public procurement introduced obligatorily in municipal waste management 
is varied in its scope, and analyzing particular orders together is groundless due 
to the various groups of costs within particular scopes; therefore, the orders 
have been divided into groups on the basis of their elementary characteristics. 
The most important factor is the division into procurement including or excluding 
waste management, which is why the tender analyses have been divided into 
two major groups – tenders for waste collection as the first group and tenders 
for waste collection and management as the second one. moreover, information 
collected from the database allows us to distinguish tenders in municipalities 
which decided to have basic governance over municipal waste (only residential 
properties) as opposed to those invited by municipalities which decided to have 
extended governance (municipal waste collection and management from both 
residential and uninhabited properties). moreover, data from the so-called first-
wave tenders (announced before July 1, 2013) have been distinguished from 
those in which the winners were selected later (the so-called second wave), that 
is during the performance of contracts signed after selecting the winners of first-
wave tenders; as a result, it was possible to notice the direction of changes in 
prices on the market.

There are other criteria differentiating the level of average total costs of 
tender execution. Those include:

 – the contractor’s obligation to equip the owners of given properties with 
appropriate containers,

 – the requirement to utilize advanced devices monitoring the waste stream,
 – the degree of complexity of the system of separate waste collection,
 – the obligation to create or manage recycling stations,
 – the intensity of waste production,
 – the frequency of waste collection,
 – methods of waste management,
 – distance between the places of waste production and the place of waste 

management,
 – fluctuations in the municipalities’ populations,
 – the dispersal of building development (including the degree of population 

density),
 – the nature of the building development.
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Unfortunately, none of the abovementioned additional criteria of differentiat-
ing costs are permitted to be used in the analyses by the information collected 
from tender procedures; therefore, information of this kind has been acquired 
from municipalities on the basis of surveys in the form of separate questions, 
which are not described in this article. However, information about the value 
of the winning offers of municipal tenders has been collected and processed. 
It has also been related to the population index given in tender specifications, 
in this way creating conversion rates recognized as net costs (monthly costs per 
resident), that is ones not including value-added tax, of hiring the contractor by the 
municipality. As a result, one is able to compare particular companies’ expenses 
in order to compile data. The data given in Tables 1 and 2 are not concerned 
with municipalities as with waste management sectors (N – number of waste 
management sectors in municipalities), as in the reformed system of municipal 
waste management the basic unit of territorial organization of tenders is the sector 
of waste management, which may be optionally formed by local authorities in 
municipalities of over 10,000 inhabitants (usually municipalities deciding to 
divide their territories into sectors significantly exceed the limit value specified 
in the act – those are usually municipalities of over 100,000 inhabitants). In order 
to calculate the weighted average in all the tables of the article, the number of 
residents according to the terms of reference has been used as a weight. 

While analyzing the data presented in both Tables (1 and 2), one should 
very carefully propose conclusions on the subject of changing conversion rates 
arising from the decisions of the second wave in relation to the first wave due to 
the fact that the compilations of first and second wave tenders do not pertain to 
the same number of tenders or the same municipalities. In principle, each of the 
eight compilations of data must be interpreted separately, as they describe not 
only different groups of tenders in terms of their scope but also different sets of 
municipalities.

The most important information is provided by tender compilations from 
municipalities with basic governance over municipal waste. Conversion rates here 
are related to the analogical scope of procurement. In case of tender compilations 
in municipalities with extended governance over waste, conversion rates are 
higher because payments from the owners of residential properties are registered 
in the system with payments from the owners of uninhabited properties and 
the rate does not take it into consideration. While calculating a municipality’s 
expenses one would have to add 8% VAT to the costs given in the compilations.
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Table 1

Selected measures of the empirical distribution of the net conversion rates  
(without VAT) of the winning offers for municipal waste collection  

[plN/month/per capita]

basic governance over waste Extended governance over waste
1st wave 2nd wave 1st wave 2nd wave

N 155 71 178 116
Arithmetic average 3.31 3.36 3.98 4.74

minimum 0.71 0.65 0.66 1.06

K-
qu

an
til

es

k = 0.1 1.58 1.58 1.63 1.74
k = 0.2 1.84 2.08 2.25 2.12
k = 0.3 2.14 2.54 2.71 2.53
k = 0.4 2.50 2.89 3.32 3.61

k = 0.5 (median) 2.85 3.02 3.51 4.47
k = 0.6 3.46 3.40 3.91 5.27
k = 0.7 4.16 3.76 4.38 5.89
k = 0.8 4.55 4.29 5.09 7.07
k = 0.9 5.43 6.00 6.73 8.36

maximum 10.83 7.68 13.35 12.29
Weighted average 3.62 3.31 4.16* 4.69

* N = 158 because not all municipalities quote the number of residents in a given sector in the 
terms of reference.

Source: own elaboration based on data from tender procedures in municipalities. 

Special attention should be given to weighted averages from the values of 
tenders with extended governance over waste (Table 2). The high level of the first 
wave is profoundly influenced by the Warsaw tender, which is not present in the 
second wave. The same holds for Table 3.

The compilations of data from Tables 1 and 2 also provide grounds for 
estimating the costs of waste management. Admittedly, in the analyzed database 
no cases of winning a tender for waste management only were found (without 
collection); however, one may venture to draw conclusions on those costs on the 
basis of the differences between the average values of the conversion rates of the 
winning offers for waste collection and management and the analogical rates for 
collection only. Table 3 presents the results of the calculations.

From the statistics of municipal waste production it arises that the data 
should be called into question in terms of reflecting the real (or better: legal) 
costs of municipal waste management, as, assuming on the basis of the data from 
Table 3 that the costs of municipal waste management are plN 2.50 per capita 
average, it would amount to only plN 30 a year. With production of about 300 kg 
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of waste a year by a statistical polish citizen, average costs of management of 
1 mg would thus amount to about plN 100, while such prices virtually do not 
exist on the market. In view of numerous allegations in the professional literature 
pointing to the mainly price-related fight for the market, the values of tenders 
may be understated for three different reasons, either occurring as single factors 
or combined:

Table 2

Selected measures of the empirical distribution of the net conversion rates  
(without VAT) of the winning offers for municipal waste collection and management 

[plN/month/per capita]

basic governance over waste Extended governance over waste
1st wave 2nd wave 1st wave 2nd wave

N 968 457 450 166
Arithmetic average 4.99 5.68 6.60 7.11

minimum 0.07 0.52 0.16 0.38

K-
qu

an
til

es

k = 0.1 2.54 2.93 3.17 3.30
k = 0.2 3.08 3.64 3.87 4.17
k = 0.3 3.53 4.08 4.60 5.06
k = 0.4 3.98 4.65 5.17 5.52

k = 0.5 (median) 4.45 5.32 5.65 6.71
k = 0.6 4.93 6.00 6.53 7.48
k = 0.7 5.48 6.65 7.54 8.32
k = 0.8 6.34 7.51 8.67 9.34
k = 0.9 7.51 9.08 10.64 10.90

maximum 89.56 20.74 23.74 50.47
Weighted average 6.61* 5.86** 9.15*** 7.52

* N = 928 because not all municipalities quote the number of residents in a given sector in the terms 
of reference. ** N = 454. *** N = 396.

Source: own elaboration based on data from tender procedures in municipalities. 

Table 3

Differences in the average net conversion rates (without VAT) of the winning offers 
related to municipal waste [plN/month/per capita]

basic governance over waste Extended governance over waste
1st wave 2nd wave 1st wave 2nd wave

Arithmetic average 
difference 1.68 2.32 2.62 2.37

Weighted average 
difference 2.99 2.55 4.99 2.83

Source: own elaboration based on data from tender procedures in municipalities.
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 – dumping,
 – illegal management of waste,
 – cross-subsidization of the company’s costs.

2. Analysis of the losing offers

Additional material on the topic of the companies’ costs is provided by the 
losing offers in tender procedures. The analysis of the empirical distribution of 
the value of those offers does not substantially deviate from the analysis of the 
winning offers, except for the fact that particular values in the tables presenting the 
losing offers are usually several percent higher than those in the tables presenting 
the winning offers. In Tables 4 and 5, analogically to Tables 1 and 2, data 
concerning the losing offers for municipal waste collection and management have 
been presented. (N – number of offers in particular sectors of waste management 
in municipalities.)

Table 4
Selected measures of the empirical distribution of the net conversion rates  

(without VAT) of the losing offers for municipal waste collection  
[plN/month/per capita]

basic governance over waste Extended governance over waste
1st wave 2nd wave 1st wave 2nd wave

N 196 54 214 131
Arithmetic average 4.19 4.01 5.23 5.93

minimum 0.18 1.78 1.25 1.12

K-
qu

an
til

es

k = 0.1 1.80 1.96 1.96 2.25
k = 0.2 2.10 2.24 2.69 2.75
k = 0.3 2.44 2.63 3.20 3.51
k = 0.4 2.98 3.07 3.80 4.01

k = 0.5 (median) 3.37 3.38 4.27 4.81
k = 0.6 3.76 3.90 4.88 5.81
k = 0.7 4.43 4.51 5.90 6.54
k = 0.8 5.61 5.68 6.84 8.04
k = 0.9 7.32 7.00 8.82 11.08

maximum 36.23 9.26 23.02 22.43
Weighted average 4.16 3.71 5.40 5.44

Source: own elaboration based on data from tender procedures in municipalities.
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Table 5
Selected measures of the empirical distribution of the net conversion rates  

(without VAT) of the losing offers for municipal waste collection and management 
[plN/month/per capita]

basic governance over waste Extended governance over waste
1st wave 2nd wave 1st wave 2nd wave

N 1,277 562 396 142
Arithmetic 

average 6.15 7.71 7.22 8.61

minimum 0.48 0.72 0.83 0.35

K-
qu

an
til

es

k = 0.1 3.30 3.86 3.48 4.30
k = 0.2 3.85 4.53 4.05 4.96
k = 0.3 4.34 5.41 4.98 6.07
k = 0.4 4.82 6.31 5.56 6.91

k = 0.5 (median) 5.42 7.02 6.34 7.82
k = 0.6 5.94 7.69 7.21 8.79
k = 0.7 6.57 8.68 8.06 10.02
k = 0.8 7.63 10.09 9.78 12.65
k = 0.9 9.57 12.68 11.90 14.46

maximum 50.32 46.29 23.25 19.38
Weighted 
average 7.15 8.01 10.26 8.98

Source: own elaboration based on data from tender procedures in municipalities.

As one may see, tender offers (both the winning and the losing ones) are 
largely varied in terms of conversion rates. After rejecting 10–20% of the extreme 
offers from each of the compilations, differences between the quantiles of 0.1 
and 0.9 or 0.2 and 0.8 are still very large (several times larger). 90-percentiles 
have in particular compilations from about 3 to about 5 times higher values than 
10-percentiles. On the other hand, 80-percentiles have in particular compilations 
from about 2 to about 3 times higher values than 20-percentiles. It demonstrates 
the need to conduct an in-depth examination of the costs of waste collection and 
management by means of additional tools, which would allow us to identify the 
parameters on which the conversion rates of the costs depend.

Conclusions

The summary study of the costs of the executed tenders pertains to an 
analysis of the problem of changes over time in the prices of municipal waste 
collection and management services. The analyzed information resources enable 
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us to contrast second-wave tenders with tenders in which the winners were selected 
in the same sectors of particular municipalities during the first wave. The aim of 
this compilation is only to indicate changes in the prices; therefore, it will not 
refer to the scope of the tender or to governance over waste, which might differ in 
the second procedure as opposed to the first one. However, municipalities tend to 
apply similar approaches and thus one may assume that the scope of the compared 
tenders has not changed. Therefore, in Table 6, data concerning conversion rates 
in the 677 winning offers from the second wave of tenders have been contrasted 
with analogical data concerning the winning offers in the same sectors selected 
during the first wave. The compilation comprises only those sectors in which 
conversion rates of the winning offers during both tender waves were established.

Table 6

Selected measures of the empirical distribution of changes  
in the conversion rates of the winning offers [1st wave = 100]
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prices of the contracted services increased in 485 sectors, including an over 
50-percent increase in 157 sectors and an over 100-percent increase in 65 sectors. 
An over 25-percent decrease was reported in 56 sectors, and an over 50-percent 
decrease – in 15. On average, the prices of municipal waste collection or collection 
and management services increased in the researched sectors (municipalities) by 
about 42%. 

The reason for the increase in the prices may be the drastic decrease in 
competition anticipated by the Office for Competition and Consumer protection’s 
(OCCp) before the reform on the municipal waste collection market. In early 2012 
the OCCp said: “On most markets one will see a situation in which numerous 
entities will have to leave one or all of the markets on which they operate, as they 
will be unable to win tenders organized by municipalities. From the calculations 
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based mostly on estimations with the use of the acquired data it arises that there 
might be as many as a few hundred of such entities. (...) One of the signs of 
effective competition on the market is its influence on the level of the prices. 
(...) The quickest average increases in prices for collection have been recorded in 
the group of municipalities in which only one company collecting waste has been 
active”4.

The introduction of the tender rule as a result of the reform has caused 
changes in the market model. before the reform came into effect, the model of 
market fight for customers used to dominate; after the statutory changes have 
been introduced – the model has become one of fight for the entire local market, 
in which only one company wins and becomes a local monopoly for the time of 
performing the contract. The consequences of the above as regards changes in the 
prices of the services have been described in a report by the Sobieski Institute: 
“During the analyzed period prices of waste (garbage) collection increased by over 
100% and by nearly 30% in the year in which changes in the system of municipal 
waste management were introduced. In spite of the introduction of a mechanism 
specifying the maximum fees for waste collection (management) into the revision 
to the act UCpg, further increases of about 30% are predicted. It should be noted 
that the costs of the functioning of the system of municipal waste management 
are increasing, mainly because of the prices for waste processing, including 
the necessity to return expenses incurred by the companies for investments 
connected with adaptation of waste processing systems to standards specified by 
legal regulations. The increase in the overheads is also affected by the costs of the 
administrative management of the system”5.
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CENY USŁUG ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA  
ODPADóW KOMUNALNYCH W POLSCE  

W OKRESIE OD 1 LIPCA 2013 ROKU DO 30 LIPCA 2014 ROKU

Streszczenie

W artykule opisano wyniki badań kosztów realizacji przetargów rozstrzyganych 
przez gminy w polsce w związku z wejściem w życie reformy gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. badaniami objęto przetargi rozstrzygane przez wszystkie niespeł-
na 2500 gmin w polsce przed wejściem w życie zasadniczej części reformy, czyli do 
30 czerwca 2013 r., oraz tzw. drugą falę przetargów rozstrzygniętych przez ok. 950 gmin 
w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 lipca 2014 r. Wynikiem badań są empiryczne rozkłady 
zmienności wartości rozstrzyganych przetargów wg stawek przeliczeniowych, którymi 
są koszty miesięcznej realizacji przetargu per capita. Tabele rozkładów empirycznych 
stawek przeliczeniowych przedstawiono wg zakresu przetargów (przetargi na odbieranie 
odpadów komunalnych w jednej grupie oraz przetargi na odbieranie z jednoczesnym 
zagospodarowaniem odpadów komunalnych w drugiej grupie); wg zakresu gminnego 
władztwa nad odpadami komunalnymi (władztwo podstawowe i rozszerzone); wg czasu 
rozstrzygnięcia (I fala i II fala) oraz w podziale na oferty zwycięskie i przegrane. W pod-
sumowaniu przedstawiono problem wzrostu cen tytułowych usług dla gmin w kontekście 
ograniczenia konkurencji w branży związanej z odbieraniem odpadów komunalnych.

Słowa kluczowe: odpady komunalne, przetargi, rewolucja śmieciowa w polsce, koszty
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ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

– REALNE PODEJŚCIE CZY POZOROWANE DZIAŁANIA

Streszczenie

Zarządzanie jest podstawą do sprawnego funkcjonowania każdej organizacji, rów-
nież jednostki samorządu terytorialnego. Specyfika zarządzania w sektorze publicz-
nym wiąże się ze zróżnicowaniem tego typu organizacji ze względu na motyw podję-
cia zorganizowanego działania w interesie publicznym. Do najistotniejszych elementów 
zarządzania zalicza się: działania, zasoby oraz sposób osiągania celów. Elementy te są 
wykorzystywane w poszczególnych modelach zarządzania. Wśród modeli zarządzania 
jednostkami samorządu terytorialnego wyróżnia się m.in. model administrowania pu-
blicznego, model nowego zarządzania publicznego, model zarządzania relacjami w or-
ganizacjach publicznych, model współrządzenia publicznego, model nowej służby pu-
blicznej.
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Wprowadzenie

Nowe podejście do zarządzania w sektorze publicznym już od paru lat 
stanowi obszar badawczy zarówno dla wielu naukowców, jak także praktyków 
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zajmujących się na co dzień tymi zagadnieniami. Od sprawnego zarządzania za-
leży bowiem nie tylko odpowiedni rozwój danej jednostki samorządu terytorial-
nego, ale także sprawność i efektywność działania jej organów i aparatu biuro-
kratycznego, co nie pozostaje bez znaczenia dla mieszkańców. Celem artykułu 
jest przedstawienie istoty zarządzania w sektorze publicznym, wraz ze wskaza-
niem wybranych modeli wykorzystywanych do tego procesu. podjęto również 
próbę oceny procesu zarządzania na szczeblu samorządowym ze wskazaniem 
barier, które mu towarzyszą. bardzo istotne jest bowiem realne podejście do pro-
cesu zarządzania z uwzględnieniem wszystkich jego istotnych etapów, a nie po-
dejmowanie pozorowanych działań, które nie zapewniają odpowiedniego efektu, 
a mogą jedynie prowadzić do sytuacji niepożądanych.

1. Istota zarządzania w sektorze publicznym

W ujęciu klasycznym zarządzanie1 rozumieć należy jako proces: planowa-
nia, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków orga-
nizacji oraz wykorzystania wszystkich jej zasobów do osiągnięcia ustalonych 
celów. bardzo istotne jest ustalanie celów i powodowanie, aby zostały one osią-
gnięte przez wykorzystanie wszystkich zasobów i przez oddziaływanie kadry 
kierowniczej na wszystkich pracowników. Zarządzanie jest podstawą sprawnego 
funkcjonowania każdej organizacji. Jest ono często utożsamiane z pojęciem „kie-
rowanie”. Jednakże różnica pomiędzy tymi dwoma określeniami polega na tym, 
że zarządzanie odnosi się do wszystkich zasobów organizacji, natomiast kiero-
wanie jest to oddziaływanie na ludzi. W celu sprawnego i efektywnego wykorzy-
stywania zasobów oraz maksymalizacji użyteczności publicznej w jednostkach 
samorządu terytorialnego należy zarządzać, a nie tylko kierować dostępnymi 
zasobami. 

Konieczność wyodrębnienia zarządzania publicznego wynika ze zróżnico-
wania organizacji ze względu na motyw podjęcia zorganizowanego działania. 
Organizacje publiczne podejmują bowiem działania w interesie publicznym i urze-
czywistniają swoje główne cele przez takie oddziaływanie na inne organizacje 
lub na niezinstytucjonalizowanych uczestników życia społeczno-gospodarczego, 

1 Szerzej na temat zarządzania w: E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie teryto
rialnym, Wyd. Difin, Warszawa 2012.
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aby podejmowali działania umożliwiające realizację zarówno ich własnych ce-
lów, jak i celów organizacji, których wpływowi są poddawani2.

Oczywiście w zarządzaniu publicznym znajdują zastosowanie zasady i pra-
widłowości zarządzania ogólnego. Odnoszenie ich do organizacji publicznych 
wymaga jednakże bezwzględnego uwzględnienia ich specyfiki.

Za najistotniejszą treść funkcji planowania w sektorze publicznym uzna-
je się formułowanie celów organizacji, określanie sposobów ich osiągania oraz 
niezbędnych do tego zasobów. Decydujące znaczenie posiada tutaj dostęp do in-
formacji oraz umiejętność ich przetwarzania na decyzje, których rezultatem jest 
wzorzec działania organizacji w określonym przedziale czasu, czyli plan na dany 
okres. Z tego powodu funkcja ta nazywana jest także planowaniem i podejmo-
waniem decyzji. Realizacja tej funkcji polega na podejmowaniu przez zarządza-
jącego, pozostającego w określonych relacjach z otoczeniem i samą organizacją, 
czynności i decyzji planistycznych, dotyczących ustalania celów organizacji oraz 
wielkości i rodzaju potrzebnych zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych 
i organizacyjnych, czyli wyboru trybu działania3. podstawowym instrumentem 
do realizacji tej funkcji w sektorze publicznym jest strategia wraz ze strategiami 
sektorowymi, wieloletnia prognoza finansowa oraz roczne budżety. Są to podsta-
wowe dokumenty planistyczne, w których umieszcza się określone do realizacji 
zadania, w określonym czasie, i które to wyznaczają plan działań na najbliższy 
rok bądź nawet perspektywę długookresową. Dodatkowo należy nadmienić, że 
sam ustawodawca nakazał wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, 
w przepisach ustawy o finansach publicznych, sporządzanie wieloletniej progno-
zy finansowej, w której, w perspektywie wieloletniej, projektowane są dochody 
oraz wydatki budżetowe, jak również przedsięwzięcia inwestycyjne. Takie wy-
mogi ustawowe wymuszają na sektorze publicznym odejście od tradycyjnego 
pojmowania budżetu na rzecz ujęcia wieloletniego (zakładając oczywiście, że po-
szczególne dokumenty są sporządzane w sposób rzetelny i prawidłowy). Jednakże 
nawet najlepsze uregulowania prawne nie będą skuteczne i pomocne, gdy zadania 
zostaną źle zaplanowane, a cele niewłaściwie sformułowane, co niestety jest do-
syć często spotykaną praktyką, uniemożliwiają rozwój danej jednostki i mogą 
doprowadzić do dezinformacji oraz utraty efektów pracy już poczynionej.

Na proces organizowania składa się grupowanie działań i zasobów zmie-
rzających do ustalania (lub modyfikowania) zbioru stosunków organizacyjnych, 

2 b. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. placet, 
Warszawa 2004, s. 51.

3 Tamże, s. 61.
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określających pozycje i role poszczególnych składników organizacji oraz proce-
dury pełnienia tych ról, a także sieć kanałów komunikacji. przykłady grupowania 
działań i zasobów to projektowanie stanowisk pracy, podział na poszczególne ko-
mórki organizacyjne czy też zakres kontroli. Innym przykładem realizacji funk-
cji organizowania są zmiany struktur organizacji publicznych, dostosowujące je 
do realizacji redefiniowanych celów. Realizacja tej ogólnej funkcji zarządzania 
ma szczególne ograniczenia, które tworzy system prawny państwa. Ważnym jed-
nak czynnikiem jest preferowanie pasywnych lub aktywnych form zarządzania 
organizacjami publicznymi4. Jednostki samorządu terytorialnego nie są struktu-
rami sztywnymi, dlatego powinny w miarę elastycznie reagować na wszelkiego 
rodzaju zmiany zachodzące zarówno w ich otoczeniu wewnętrznym, jak i ze-
wnętrznym, ażeby jak najskuteczniej realizować nałożone na nie zadania.

Kolejna funkcja zarządzania – motywowanie (kierowanie ludźmi) najogól-
niej biorąc polega na pobudzaniu członków organizacji do działania ukierunko-
wanego na osiąganie celów organizacji, przy czym wykorzystywane są w tym 
procesie kanały komunikacyjne ukształtowane przez stosunki organizacyjne. 
ponieważ cele organizacji możliwe są do urzeczywistnienia w przypadku współ-
działania ludzi zatrudnionych w różnych komórkach organizacyjnych, motywo-
wanie można również zdefiniować jako działania mające na celu sprawienie, by 
członkowie organizacji współpracowali dla jej dobra. W procesie motywowania 
stosuje się wyspecjalizowane techniki i procedury, np. procedury kadrowo-pła-
cowe, dotyczące oceny i samooceny jednostek, grup pracowniczych i komórek 
organizacyjnych; procedury obsadzania stanowisk kierowniczych i awansowania 
pracowników, techniki identyfikacji i rozwiązywania konfliktów. motywowanie 
w organizacjach publicznych powinno zasadzać się na systemie wartości cha-
rakteryzującym sferę publiczną. Nie można zatem w mechaniczny sposób wy-
korzystywać sposobów i instrumentów stosowanych w sektorze komercyjnym. 
Funkcja motywowania uważana jest za najważniejszą funkcję zarządzania5 rów-
nież jeżeli chodzi o sektor publiczny.

Kontrolowanie natomiast, jako ostatnia funkcja zarządzania, obejmuje 
stwierdzanie stanów rzeczywistych i porównywanie ich z podstawą odniesienia, 
którą stanowią przyjęte stany wzorcowe, w celu ustalenia odchyleń i formułowa-
nia zaleceń, a następnie podejmowania działań kierowniczych zmierzających do 
korekty odchyleń od ustalonych wzorców. Funkcja kontrolowania jest zwrotnie 
sprzężona z pozostałymi funkcjami zarządzania. polega na pozyskiwaniu przez 

4 Tamże, s. 62.
5 Tamże.
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zarządzającego kontrolnych informacji sytuacyjnych o rzeczywistym przebiegu 
procesu wytwarzania towarów lub usług, na porównywaniu ich z celami organi-
zacji, a następnie formułowaniu zaleceń o charakterze motywacyjnym, organiza-
torskim i planistycznym oraz wprowadzaniu niezbędnych korekt. Współcześnie 
kontrolowanie ewoluuje w kierunku kontroli zarządczej, w tym m.in. zarzą-
dzania jakością i wydajnością oraz zarządzania systemami informacyjnymi. 
Kontrolowanie w organizacjach publicznych ma swoją specyfikę. przejawia się 
ona nie tylko w politycznej kontroli, ale m.in. kontroli obywatelskiej i finanso-
wym oraz operacyjnym audycie wewnętrznym6. Najistotniejsze znaczenie ma 
jednakże obecnie kontrola zarządcza, która musi być obligatoryjnie przeprowa-
dzana w jednostkach sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy 
o finansach publicznych. Obejmuje ona swym zakresem praktycznie wszystkie 
procesy występujące w jednostce, a jej prawidłowe wdrożenie i bieżące wykorzy-
stywanie stanowi gwarancję prawidłowego funkcjonowania danego podmiotu7.

Zmiany w podejściu do zarządzania w administracji publicznej zaobserwo-
wać można od momentu pojawienia się nowej koncepcji zarządzania publicznego 
wyznaczającej obszar, który w sposób szczególny powinien podlegać istotnym 
zmianom. Zmiany te nie dotyczyły i nie dotyczą jedynie gospodarowania środka-
mi publicznymi czy zwiększenia jego sprawności. Stwierdzając za m. bielskim, 
który wyróżnił podejście celowościowe oraz systemowe w odniesieniu do spraw-
ności działania, administrację publiczną można oceniać w kategorii stopnia osią-
gania celów oraz odpowiedniej alokacji zasobów. Stopień osiągania celów jest 
zazwyczaj mierzony za pomocą zestawu mierników, które są opracowywane 
na potrzeby tej oceny. przykłady stosowania różnych mierników oceny spraw-
ności zarządzania można zauważyć w koncepcji budżetów zadaniowych, któ-
rych sporządzanie nie jest wprawdzie obligatoryjne w sektorze samorządowym 
(w przeciwieństwie do sektora rządowego), jednakże wiele samorządów zaczęło 
je sporządzać, widząc wymierne efekty z nich wynikające. pojawienie się budże-
towania zadaniowego stanowi jednakże jedynie element całościowego spojrze-
nia na reformę w administracji publicznej. Jak twierdzi. T. lubińska8, reforma 
finansów publicznych polegająca na wdrożeniu budżetu zadaniowego w polsce 

6 Tamże, s. 63.
7 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r., nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.). 
8 T lubińska, Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy 

w Polsce, Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 10. Za: J. Hermaszewski, Koncepcja zarządzania strate
gicznego w jednostce samorządu terytorialnego – problemy organizacyjne, w: Finanse publiczne, 
red. J. Sokołowski, m. Sosnowski, A. Żabiński, wyd. UE Wrocław, Wrocław 2010, s. 7.
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będzie miała przełomowe znaczenie dla nowoczesnego zarządzania zadaniami 
publicznymi oraz wydatkami sektora publicznego. Wdrożenie budżetu zadanio-
wego jest krokiem do wprowadzenia podziału kompetencji również w układzie 
funkcjonalnym. W ten sposób stworzy się układ macierzowy struktury organi-
zacyjnej, w którym każdy z pracowników będzie przyporządkowany w układzie 
funkcjonalnym do jednego przełożonego, ale jednocześnie będzie występował 
w jednej lub wielu grupach roboczych, pełniąc tam różne funkcje. Innym waż-
nym elementem oceny i dokonania istotnych zmian jest wypracowanie procedur 
alokacji zasobów będących w dyspozycji samorządów. Z obserwacji praktyki 
wynika, że umiejętne gospodarowanie zasobami stanowi słaby punkt w całościo-
wym zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego. 

W zarządzaniu sektorem publicznym istotnego znaczenia nabiera również 
organizacja i funkcjonowanie poszczególnych urzędów, jako aparatów pomocni-
czych jednostek samorządu terytorialnego. ma ona trzy wymiary:

1. Strukturę organizacyjno-formalną (organizację statyczną), rozumianą 
jako układ wzajemnie powiązanych komórek organizacyjnych (wydzia-
łów) w urzędzie, z uwzględnieniem takich aspektów, jak:
a) podział uprawnień decyzyjnych pomiędzy organ stanowiący i wyko-

nawczy oraz kierowników,
b)  podział zadań i odpowiedzialności za rezultaty realizacji zadań mię-

dzy komórki organizacyjne urzędu.
2. procedury administracyjno-biurowe (organizację dynamiczną) niezbęd-

ne do realizacji zadań, z uwzględnieniem:
a)  realizowanych procesów (sekwencje działań i zakresy współpracy),
b)  wykorzystania systemów informatycznych do realizacji procesów.

3. komunikację wewnętrzną w urzędzie, czyli niezbędne przepływy infor-
macyjno-decyzyjne umożliwiające realizację procedur i sprawną koor-
dynację, z uwzględnieniem:
a) komunikacji poziomej, tj. przepływu informacji pomiędzy komórka-

mi realizującymi zadania,
b)  komunikacji pionowej, tj. przepływu informacji niezbędnej do wza-

jemnego zaspokojenia potrzeb informacyjnych kierowników (decy-
dentów) i wykonawców (urzędników na niższych szczeblach),

c)  podziału uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności poszczególnych 
pracowników.

W zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, oprócz doskonale-
nia zarządzania własnymi zasobami finansowymi, rzeczowymi i ludzkimi oraz 
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zwiększenia udziału funduszy zewnętrznych w finansowaniu realizacji zadań 
samorządu, kluczowym zagadnieniem jest zastosowanie systemu zarządzania 
projektami w odniesieniu do szerokiego zakresu realizowanych zadań, nie tylko 
związanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Doskonalenie umiejętno-
ści urzędniczych w zakresie zarządzania projektami dotyczy m.in. posiadania 
i doskonalenia umiejętności konstruowania projektów, umiejętności przełoże-
nia strategii realizacji wypracowanych celów na format konkretnego projektu. 
W przypadku projektów finansowanych ze środków zewnętrznych umiejętno-
ści te dotyczą również przygotowania projektu zgodnie z zasadami i wymogami 
programu, w ramach którego dany projekt ma być finansowany i realizowany. 
Również bardzo cenne są umiejętności operacyjnego zarządzania projektami 
oraz umiejętności skutecznego pozyskiwania użytecznych informacji dotyczą-
cych źródeł finansowania poszczególnych projektów.

Istotne znaczenie ma także zarządzanie w obszarze kadr. Zarządzanie kadra-
mi powinno się odbywać przez odpowiedni system rekrutacji personelu, system 
oceny i awansowania pracowników czy w końcu system szkoleń i doskonalenia 
zawodowego. Nie mniejsze znaczenie ma partycypacja społeczna i stymulowanie 
rozwoju społecznego, jak również współpraca z organizacjami pozarządowymi 
i między poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz realizacja 
w tym zakresie wspólnych przedsięwzięć. 

Kolejnym interesującym (z punktu widzenia zarządzania JST) zagadnie-
niem występującym w sektorze publicznym jest menedżeryzm, czyli koncepcja 
polegająca m.in. na adaptowaniu przez sektor publiczny reguł sektora prywatnego 
(nowa filozofia świadczenia usług publicznych). Idea menedżeryzmu9 oparta jest 
na maksymie, zgodnie z którą celem zarządzania nie jest stabilizacja, lecz zmia-
na i innowacja. menedżeryzm odnosi się do kilku zasad i obszarów zarządza-
nia, formułując je z nastawieniem głównie na myślenie i działanie długofalowe, 
efektywne i wolne od stereotypów związanych z dotychczasowym pojmowaniem 
roli administracji. Koncepcja menedżeryzmu powstała na gruncie klasycznej teo-
rii elit (V. pareto, g. mosca), według której wszystkie społeczeństwa powyżej 
stadium prymitywnego rządzone są przez zorganizowane mniejszości („elity” 
lub „klasy rządzące”) – większość, nawet w społeczeństwie demokratycznym, 
nigdy nie rządzi. menedżeryzm to ukierunkowanie na oszczędność, wydajność, 
efektywność. Skupia się on na rozszerzaniu w urzędach stref zarządzania przy 
ograniczaniu obszarów polityki. Stawia na decentralizację zarządzania, zlecanie 

9 Więcej na ten temat w: E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie…, s. 103 i n. 
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zadań publicznych podmiotom sfery rynkowej, które zrealizują to taniej i spraw-
niej. Zaleca też oddzielenie funkcji strategicznych od operacyjnych. Stawia na to, 
co już było wcześniej stwierdzone: na konieczność wdrażania praktyk sektora 
prywatnego – na umacnianie przywództwa, praktykowanie myślenia strategicz-
nego (misja, strategie, plany, zarządzanie procesowe, wykorzystywanie w pełni 
kapitału ludzkiego w urzędzie, budżetowanie procesowe i projektowe podejście 
do zmian). Intelektualnym fundamentem menedżerskiego zarządzania publicz-
nego jest twierdzenie: „Zarządzanie jest zarządzaniem, niezależnie od tego, cze-
go dotyczy”10.

Również podkreślana przez filozofię menedżeryzmu jest konieczność sta-
wiania celów i ich monitorowania, kontrola wyników poprzez wskaźniki, nie 
zaś tylko przestrzeganie samych procedur. Konieczne jest, zgodnie z tą filozofią, 
wyznaczanie standardów usług publicznych i podporządkowanie działań urzędu 
tym standardom. W dziedzinie finansów konieczny jest większy nacisk na zarzą-
dzanie, nie zaś tylko administrowanie finansami, z jednoczesnym zwracaniem 
większej uwagi na dochody, nie tylko na dzielenie deficytu. Instrumentem służą-
cym usprawnianiu nowoczesnego zarządzania w jednostkach sektora publiczne-
go jest także upowszechnienie stosowania kompleksowego zarządzania jakością 
w urzędach administracji publicznej, a w dalszej perspektywie projakościowa 
orientacja stosowanego w nich modelu zarządzania i usprawnienie ich funkcjono-
wania. Coraz więcej samorządów wdraża różne metody poprawy jakości zarzą-
dzania (np. systemy ISO, metoda CAF)11. Zakłada się, że osiągnięcie tych celów 
przyczyni się do podniesienia jakości usług publicznych, w tym usług świadczo-
nych na rzecz przedsiębiorców. Nowoczesne, promowane w krajach UE narzę-
dzia zarządzania jakością i usprawniania działania administracji obejmują klu-
czowe aspekty funkcjonowania organizacji oraz uwzględniają znaczenie relacji 
z klientem-obywatelem/przedsiębiorcą, a także z pozostałymi interesariuszami. 
Usprawnienia zarządcze będą wdrażane w administracji publicznej na poziomie 
całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością, oceny poziomu funk-
cjonowania i rozwoju urzędów oraz identyfikowania i upowszechniania dobrych 

10 J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2008, s. 25.
11 CAF (ang. Common Assessment Framework), Wspólna metoda Oceny – jest narzę-

dziem kompleksowego zarządzania jakością (TQm) przeznaczonym dla administracji publicz-
nej. Opracowano je w oparciu o model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością 
(EFQm). metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przy-
wództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria 
potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funk-
cjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez orga-
nizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników).
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praktyk w obszarze obsługi klientów, organizacji i funkcjonowania urzędu, 
np. w formie sieci wymiany doświadczeń, kampanii informacyjno-promocyjnej, 
seminariów. 

2. Modele zarządzania w sektorze publicznym

Jak zostało wcześniej podkreślone, zarządzanie charakteryzuje się trzema 
istotnymi elementami: są to działania, zasoby oraz sposób osiągania celów. mimo 
że powyższe stwierdzenia zostały przyporządkowane do instytucji bizneso-
wych i roli menedżera, można dokonać ich analogii do administracji publicznej. 
Według J. Supernata12 ujęcie menedżerskie w odniesieniu do samorządu wskazu-
je na podobieństwo organizacyjnych cech administracji publicznej i sektora pry-
watnego, a także sektora pozarządowego, eksponując znaczenie profesjonalnego 
zarządzania i efektywności. podobnie ma się rzecz z definicją zarządzania stra-
tegicznego, które R.W. griffin13 określił jako sposób podejścia do gospodarczych 
szans i wyzwań, dodając, że jest to kompleksowy proces zarządzania nastawiony 
na formułowanie i wprowadzanie w życie skutecznych strategii. Tak określona 
definicja zarządzania strategicznego sugeruje administracji samorządowej podej-
mowanie ciągłych działań, służących określaniu strategii rozwoju, opartych na 
zidentyfikowanych szansach i wyzwaniach zarówno społecznych (podwyższają-
cych jakość życia mieszkańców), jak i gospodarczych (np. wspieranie przedsię-
biorczości).

Jak twierdzi m. Adamowicz14, samorząd terytorialny ma szansę stać się fak-
tycznym podmiotem zarządzania strategicznego i prowadzenia lokalnej polityki 
rozwoju. Dodaje on, że istotnym warunkiem tego są nie tylko stojące do dyspozy-
cji środki finansowe i materialne, ale także sprawność zarządzania operacyjnego 
i strategicznego. Takie podejście do zarządzania stało się podstawą do sformuło-
wania koncepcji zarządzania strategicznego w JST. 

Zarządzanie strategiczne, oprócz niekwestionowanych zalet i korzyści, nie-
sie ze sobą również pewne istotne problemy, które wiążą się ze zdolnością do 

12 J. Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, 
Uniwersytet Wrocławski, publikacje/artykuły. Za: J. Hermaszewski, Koncepcja zarządzania stra
tegicznego…, s. 2.

13 R.W. griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. pWN, Warszawa 2005, s. 244. 
Za: J. Hermaszewski, Koncepcja zarządzania strategicznego…, s. 2.

14 m. Adamowicz, Nowe tendencje w zarządzaniu rozwojem lokalnym, w: Rola samorzą
du w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, red. m. Adamowicz, Wyd. pWSZ w białej 
podlaskiej, 2006, s. 22. Za: J. Hermaszewski, Koncepcja zarządzania strategicznego…, s. 3.
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przekładania celów strategicznych na zadania operacyjne, a w dalszej kolejno-
ści realizacją tych zadań, monitorowaniem ich wykonania oraz oceną ich zre-
alizowania pod kątem osiągania celów strategicznych. To złożone zagadnienie 
dotyczy wielu jednostek administracji publicznej, również tych, które dysponują 
formalnie przyjętymi strategiami rozwoju.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się wiele modeli zarządzania15. Jako 
przykład wskazać można na16:

1. model administrowania publicznego, w którym dominuje ogólny model 
racjonalności, odzwierciedlony między innymi w modelu planowania 
dedukcyjnego, w którym proces decyzyjny rozpoczyna się od ustalenia 
celów, następnie drogą dedukcji wyprowadza się z tych celów polityki, 
programy i działania umożliwiające osiąganie założonych celów. podjęcie 
działań oznacza wdrożenie przyjętych programów. Odpowiedzialność 
zewnętrzna organizacji publicznych ma charakter pośredni – tylko po-
przez demokratycznie wybranych polityków. Natomiast w relacjach we-
wnętrznych dominuje bezpieczeństwo zatrudnienia.

2. model nowego zarządzania publicznego. Dominuje w nim model racjo-
nalności i zachowań organizacyjnych. Działania organizacji publicznych 
są adresowane do odbiorców dóbr i usług publicznych. Zarządzanie 
sprawami publicznymi ma formę sterowania wyzwalającego możliwości 
tkwiące w mechanizmie rynkowym. Struktury organizacyjne są zdecen-
tralizowane, przeważa kontrola instytucjonalna.

3. model zarządzania relacjami w organizacjach publicznych, w którym do-
minuje krytyka jednostronności rozwiązań stosowanych w New public 
management. podstawowe założenia uzupełnione zostały o ujęcie syste-
mowe i sytuacyjne, teoretyczne podstawy zarządzania zmianą organi-
zacyjną i teorię interesariuszy. W modelu tym dominuje organizacyjny 
model racjonalności i zachowań ludzi. model ten zakłada traktowanie 
organizacji jako wzorca komunikowania się i wzajemnych relacji w ra-
mach istniejących grup. Interes publiczny obejmuje wspólne wartości 

15 Do przykładowych zaliczyć można: model orientacji na wydajność, model ograniczania 
rozmiarów organizacji i decentralizacji zarządzania, model „w poszukiwaniu doskonałości”, mo-
del „orientacja na usługi publiczne”. 

16 b. Kożuch, Innowacyjność w zarządzaniu publicznym, w: Nowe zarządzanie publiczne 
i public governance w Polsce i w Europie, red. A. bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, 
Wyd. liber, Warszawa 2010, s. 39–40. por także: F. Kuźnik, Stare i nowe koncepcje zarządzania 
publicznego w strukturach samorządu terytorialnego, w: Z teorii i praktyki zarządzania publicz
nego, red. b. Kożuch, T. markowski, białystok 2005, s. 72–74; b. Kożuch, Współczesne kierunki 
zmian w zarządzaniu administracją publiczną, „Optimum” 2008, nr 4, s. 22–26.
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członków społeczeństwa. W mechanizmie osiągania wytyczonych celów 
szczególną wagę przywiązuje się do wykorzystywania współczesnych 
metod i technik zarządzania wspomagających proces zmian. Występuje 
decentralizacja zarządzania oraz partycypacja społeczna.

4. model współrządzenia publicznego. Koncepcja współrządzenia publicz-
nego to jeszcze bardziej zaawansowana reakcja na preferowanie metod 
ekonomicznych w zarządzaniu organizacjami publicznymi przy jedno-
czesnym zbyt małym uwzględnianiu kontekstu politycznego. model ten 
koncentruje się na wewnętrznej organizacji sektora publicznego i insty-
tucji wchodzących w jego skład, a także na – traktowanych jako główne 
– relacjach zewnętrznych. Występuje tu nawiązanie do modelu zarządza-
nia zmianami organizacyjnymi, ale z położeniem akcentu na tworzenie 
sieci powiązań publicznych i zarządzanie nimi. W skład sieci wchodzą 
władze centralne, władze regionalne i lokalne, grupy społeczne i poli-
tyczne oraz grupy interesów, a także organizacje społeczne i biznesowe. 
Interes publiczny jest kreowany w procesie współrządzenia jako warto-
ści publiczne podzielane przez uczestników sieci, a warunki jego realiza-
cji są negocjowane z partnerami i grupami interesów.

5. model nowej służby publicznej. Fundamentalnym założeniem tego mode-
lu są teorie demokracji oraz koncepcje rozwoju sfery publicznej opartego 
na wiedzy. Zarządzanie publiczne w tym modelu polega głównie na two-
rzeniu koalicji publicznych, prywatnych i społecznych agencji w celu za-
spokojenia uzgodnionych potrzeb. Interes publiczny jest rozumiany jako 
rezultat dialogu społecznego wokół podzielanych wartości. Adresatami 
działań są obywatele, a rola państwa polega na służeniu, pomaganiu po-
przez negocjowanie i pośredniczenie na rzecz obywateli i grup społecz-
nych oraz na kreowaniu wartości publicznych. Odpowiedzialność organi-
zacji publicznych jest wielopłaszczyznowa, uwzględnia prawo, wartości 
narodowe, normy polityczne, standardy zawodowe, interesy obywateli.

bez względu na zastosowany model czy wypracowanie przez określoną jed-
nostkę samorządu terytorialnego własnych metod i sposobów zarządzania istot-
ne jest podejście kompleksowe i efektywne zarządzanie wszystkimi dostępnymi 
zasobami. 
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Podsumowanie

Z obserwacji praktyki samorządowej wyraźnie wyodrębnić można dwa po-
dejścia do szeroko rozumianego zarządzania w sektorze publicznym. generalnie 
większe jednostki wprowadzają różnego rodzaje instrumenty i mechanizmy uła-
twiające ich zarządzanie. Takie podejście wymuszone jest także możliwościami 
finansowymi i zdolnością do absorpcji środków pochodzących zarówno z bez-
zwrotnych, jak i zwrotnych źródeł. permanentne zmiany ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności jeżeli chodzi o szczebel 
wojewódzki) wymuszają podejście zarządcze, a nie administracyjne. biedniejsze 
jednostki, które zazwyczaj są mniejsze obszarowo, również widzą konieczność 
wprowadzania zmian, jednakże są to niestety bardzo często tylko działania po-
zorowane (często zresztą mało widoczne), polegające jedynie na wprowadzeniu 
oszczędności wydatków, a nie na zmianie podejścia do zarządzania jednostką 
jako całością.

mimo występowania wielu barier zewnętrznych, związanych chociażby 
z możliwościami finansowymi, jak również wewnętrznych oporów urzędni-
ków samorządowych przed wprowadzaniem istotnych zmian, wynikających 
często z nieodpowiednich kompetencji, w administracji samorządowej nie ma 
i nie będzie odwrotu od ciągłych reform, nie ma odwrotu od permanentnych 
zmian. Ustawodawca nieustannie narzuca samorządom nowe zadania, a klien-
ci, mieszkańcy gminy, powiatu czy województwa ciągle chcą więcej – dobrych 
dróg, szkół, bezpieczeństwa. presja obywateli na skuteczniejsze rozwiązywanie 
ich problemów rośnie. mnożą się oczekiwania klientów urzędu co do dalszego 
skracania czasu załatwiania spraw, wzrostu kompetencji urzędników, rozszerza-
nia przejrzystości procedur, większego skupienia się na potrzebach obywateli, 
ograniczania biurokracji, szerokiego wprowadzania internetowej obsługi spraw 
mieszkańców. Widoczny jest również ciągły wzrost krytycyzmu wobec władz 
publicznych. bierze się on ze wzrostu poziomu świadomości społecznej, ale ma 
także źródło w wielu niefortunnych zdarzeniach na różnych scenach politycz-
nych. 

Administracja publiczna powinna najlepsze wzorce zarządcze czerpać 
z sektora komercyjnego. Narzędzia te powinny być adaptowane, dostosowane do 
własnych potrzeb. Jest to droga słuszna, bo zarządzanie w administracji – wbrew 
stereotypom – nie różni się zasadniczo od zarządzania przedsiębiorstwem. 
I w jednym, i w drugim sektorze istotne jest przywództwo, strategie rozwoju, 
zarządzanie zasobami ludzkimi, partnerstwo z otoczeniem oraz zarządzanie 
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procesowe. Jakość narzędzi zastosowanych w tych obszarach decyduje o jako-
ści pracy administracji – a więc także o jakości życia wszystkich mieszkańców. 
Jakość to nic innego jak stopień spełniania określonych wymagań i oczekiwań, 
po pierwsze klienta, a po drugie (co jest bardzo widoczne w sektorze publicznym) 
różnego rodzaju przepisów i standardów.

Należy podkreślić, iż w celu sprawnego zarządzania jednostką publiczną 
wymagana jest szeroka i stale aktualizowana wiedza prawna, ekonomiczna, z za-
kresu rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi i wielu innych dziedzin. 
Wynika to między innymi z faktu, że zarządzanie samorządową jednostką ad-
ministracyjną jest skomplikowane. Działa ona wśród ograniczeń ustanowionych 
przez prawo oraz pod presją obywateli żądających coraz więcej i niechętnych 
daninom publicznym. Trzecim filarem są pracownicy samorządowi, a dokład-
niej ich wiedza, umiejętności i zróżnicowane postawy wobec zadań publicznych. 
Wszystko to zaostrza wymogi pod względem zarządzania, jakim sprostać musi 
kierownik jednostki samorządu terytorialnego.
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LOCAL GOVERNMENT UNITS MANAGEMENT  
– IN REALISTIC APPROACH OR SIMULATING ACTIONS

Summary

The new approach to management in local government units since a few years is re-
search area for many scientists and practitioners who dealing every day with these issues. 
Appropriate management depends not only on proper development of the unit, equally 
important is the efficiency and effectiveness of its functioning in the article presented the 
essence of management in the public sector. Also, selected models used for this process 
has been presented. There has also been an attempt to assess management process at 
the local government level indicating the barriers that accompany it. From the point of 
view of the effective functioning of local government is very important to show realistic 
approach to this process, also includes all significant stages of management not mock 
activities which do not provide effect.

Keywords: public sector, self-government units, management
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Streszczenie

Inwestycje komunalne, zwłaszcza dotyczące infrastruktury, wymagają znacznych 
nakładów finansowych. Dlatego jednostki samorządu terytorialnego poszukują nowych 
źródeł finansowania. Emisja obligacji komunalnych może być korzystniejszą formą fi-
nansowania inwestycji niż kredyt ze względu na niższy koszt pozyskania kapitału, moż-
liwość dopasowania spłat do sytuacji finansowej jednostki oraz wykup długu w dniu 
zapadalności. 

Rynek Catalyst został utworzony w 2009 roku i stał się atrakcyjnym miejscem po-
zyskiwania kapitału. Rynek obligacji w polsce stale się rozwija. Jednak jednostki samo-
rządu terytorialnego tylko w niewielkim stopniu korzystają z tej formy finansowania. 
Sytuacja może się zmienić po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych, w wyniku 
których obligacje stały się niezwykle elastycznym źródłem finansowania. 
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Wprowadzenie

Jednostki samorządu terytorialnego środki na inwestycje komunalne mogą 
pozyskiwać poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. Obligacje komunalne są 
dłużnym instrumentem finansowym rynku kapitałowego i służą do pozyskania 
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kapitału na średni bądź długi termin. główną ich zaletą jest to, że w czasie trwa-
nia obligacji emitent opłaca na bieżąco odsetki, zaś kapitał podstawowy jest spła-
cany jednorazowo w momencie wykupu. ponadto koszty emisji obligacji komu-
nalnych mogą być niższe niż zaciągnięcie kredytu komercyjnego, gdyż bank nie 
ponosi ryzyka kredytowego.

Warunki spłaty obligacji zgodne ze standardami rynkowymi ustala samo-
dzielnie jednostka samorządowa i są one bardziej elastyczne od kredytu banko-
wego. Elastyczność obligacji przejawia się przede wszystkim w swobodzie usta-
lenia terminu emisji, jak również w możliwości dopasowania terminów wykupu 
do możliwości budżetu. Nowa ustawa o obligacjach powinna jeszcze uatrakcyjnić 
tę formę pozyskiwania kapitału i zwiększyć jej dostępność. 

Celem artykułu jest ocena rynku obligacji Catalyst, który stwarza nowe 
możliwości pozyskiwania kapitału na inwestycje przez jednostki samorządu 
terytorialnego. W przeprowadzonych analizach wykorzystano informacje z ra-
portów dotyczących rynku Catalyst w latach 2009–2014, statystyk giełdowych 
oraz informacji emitentów, przytaczane zaś dane zaprezentowano w formie tabel 
i rysunków.

1. Istota inwestycji komunalnych

Inwestycje realizowane przez samorządy to celowe wydatkowanie kapitału, 
skierowane na powiększenie korzyści materialnych i niematerialnych wspólnoty 
samorządowej1. Do korzyści materialnych możemy zaliczyć wzrost dochodów 
jednostki samorządu terytorialnego i wzrost wartości majątku komunalnego. 
Korzyści niematerialne to m.in.: poprawa warunków mieszkaniowych, lepsza 
dostępność i wyższa jakość usług z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony 
zdrowia, zaopatrzenia w wodę, energię cieplną elektryczną, odprowadzania ście-
ków, poprawa stanu środowiska naturalnego. 

Inwestycje komunalne charakteryzują się pewnymi, specyficznymi cecha-
mi2: 

 – realizują niezbędne cele publiczne na szczeblu lokalnym; 
 – służą społeczności przez długi czas;

1 J. Czempas, Inwestycje gminne – znaczenie i pomiar, w: I Forum samorządowe „Polska 
samorządność w integrującej się Europie”, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2004, s. 85.

2 A. myna, Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, „Samorząd 
Terytorialny” 1998, nr 11.
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 – mogą być powiązane z nieczęstymi, ale znaczącymi wartościowo wydat-
kami;

 – przypisane są do konkretnego miejsca, co oznacza, że nie mogą być prze-
mieszczane.

Decyzje inwestycyjne są podstawowym czynnikiem kształtującym przy-
szłość jednostek samorządu terytorialnego. mogą być podejmowane w celu po-
budzenia rozwoju lokalnego, powiększenia swojej bazy dochodowej, jak również 
zachęcenia do świadczenia mało opłacalnych usług, przyciągnięcia inwestorów, 
zmniejszenia bezrobocia i wynikają ze strategicznego planowania rozwoju lokal-
nego. plany inwestycyjne jednostki samorządowe umieszczają w przyjętych stra-
tegiach rozwoju, natomiast przyjęcie określonych priorytetów inwestycyjnych 
wiąże się z koniecznością zaplanowania źródeł ich sfinansowania. 

2. Obligacje komunalne w świetle nowych regulacji prawnych

podstawą prawną emisji obligacji komunalnych w polsce jest ustawa z dnia 
15 stycznia 2015 r. o obligacjach3, która zastąpiła ustawę z 1995 r. i obowiązuje 
od 1 lipca 2015 roku. Zgodnie z art. 4 ustawy obligacja to papier wartościowy 
emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela 
obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określone-
go świadczenia. proces emisji obligacji komunalnych zależy od trybu emisji, jaki 
wybrała jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 33 ustawy o obliga-
cjach emisja obligacji może nastąpić przez4:

 – publiczne proponowanie nabycia, do którego stosuje się ustawę z dnia 
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instru-
mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spół-
kach publicznych5,

 – proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż określony w pkt 1. 
Obligacje komunalne emitowane są zazwyczaj w ramach programu emisji. 

parametry takiej emisji określa umowa programowa zawierana pomiędzy agen-
tem emisji oraz emitentem. Większość emitowanych w polsce obligacji komu-
nalnych jest przejmowana przez banki, które są jednocześnie agentami emisji 

3 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, DzU z 2015 r., poz. 238.
4 Tamże.
5 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instru-

mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 
z 2013 r., poz. 1382.
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i są gwarantem jej powodzenia, a obligacje pozostają poza obrotem do dnia ich 
umorzenia. Komunalne papiery wartościowe emitowane są przeważnie w od-
dzielnych, wcześniej określonych transzach i są papierami typu kuponowego, co 
oznacza, że inwestor w trakcie ich posiadania otrzymuje odsetki w umownych ter-
minach, a w dniu wykupu otrzymuje wartość nominalną oraz kupon odsetkowy.

Artykuł 32 ustawy o obligacjach określa, że dokument obligacji może okre-
ślać cel jej wyemitowania, a jeśli emitentem jest jednostka samorządu terytorial-
nego lub związek tych jednostek, określenie celu emisji jest obowiązkowe6. 

głównym kryterium podziału obligacji komunalnych jest źródło pocho-
dzenia dochodów służących spłacie zobowiązań powstałych na skutek emisji 
papierów dłużnych, według którego obligacje dzielimy na ogólne i przychodo-
we. W obligacjach ogólnych zobowiązania z nich wynikające mogą być spłaca-
ne z każdego dochodu uzyskanego przez emitenta7. Obligacje przychodowe są 
emitowane w celu sfinansowania projektów inwestycyjnych lub przedsięwzięć, 
z których dochody mają stanowić źródło spłaty tych emisji. Zgodnie z art. 24 
ustawy o obligacjach obligacje przychodowe uprawniają obligatariuszy do zaspo-
kojenia roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta z ca-
łości albo części przychodów/majątku przedsięwzięć, które zostały sfinansowane 
w całości lub części ze środków uzyskanych z emisji obligacji8. ponadto artykuł 
25 rozszerza katalog podmiotów, które mogą emitować obligacje przychodowe, 
o spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której kilka 
jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków posiada łącznie więcej niż 
50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspól-
ników. powyższa modyfikacja umożliwia pozyskiwanie finansowania w formie 
obligacji przychodowych przez spółki utworzone przez kilka sąsiadujących ze 
sobą jednostek samorządu terytorialnego na realizację wspólnych przedsięwzięć 
inwestycyjnych.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach wprowadziła nowe rodzaje 
obligacji9:

1. Obligacje wieczyste (art. 23) nie podlegają wykupowi i uprawniają ob-
ligatariusza do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony, a więc 
charakteryzują się nieokreślonym czasem trwania. Obligacje te mogą 

6 DzU z 2015 r., poz. 238.
7 g. Kozuń-Cieślak, Obligacje komunalne: instrument dłużny dla jednostek samorządu te

rytorialnego, Wydawnictwo Naukowe pWN, Warszawa 2008, s. 57.
8 DzU z 2015 r., poz. 238.
9 Tamże.
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stać się wymagalne w przypadku ogłoszenia upadłości, otwarcia likwi-
dacji emitenta bądź zwłoki emitenta w wypłacie odsetek przysługują-
cych obligatariuszom. Emitent może wskazać w warunkach emisji moż-
liwość wykupu obligacji, jednak nie wcześniej niż po 5 latach od dnia 
emisji. Obligacje wieczyste są więc typową formą długoterminowego 
finansowania dłużnego przedsięwzięć o ograniczonym ryzyku. 

2. Obligacje podporządkowane (art. 22) charakteryzują się tym, że co do 
zasady nie mogą być zabezpieczone, czyli w przypadku upadłości emi-
tenta roszczenia z tych obligacji są zaspokajane dopiero po zaspokojeniu 
wierzytelności wynikających z innych emisji obligacji emitenta zgodnie 
z warunkami emisji. Obligacje te powinny być emitowane przez dość 
stabilne podmioty, które potrzebują finansowania dłużnego na średni 
okres. 

3. Obligacje partycypacyjne (art. 18) przyznają obligatariuszom prawo do 
udziału w zysku emitenta. Dzięki temu łączą one zalety instrumentu 
dłużnego (dla emitenta jest to nierozwodnienie własności, dla inwestora 
bezpieczeństwo) z zaletami akcji (udział w zyskach). Szczegółowe wa-
runki i zasady udziału w zysku określają warunki emisji i mogą ogra-
niczać się do konkretnego przedsięwzięcia, finansowanego właśnie z tej 
emisji. 

Artykuł 12 ustawy o obligacjach przywrócił uchylony w 2005 r. przepis 
o swobodzie emitenta w ustalaniu wysokości oprocentowania obligacji – teraz 
będą one mogły być wyższe od odsetek ustawowych10. 

Nowa ustawa o obligacjach powinna przyczynić się do popularyzacji obli-
gacji – zarówno dzięki poszerzeniu listy podmiotów, które mogą emitować ob-
ligacje, jak i dzięki wprowadzeniu nowego typu instrumentów. Obligacje będą 
bardzo elastyczną firmą finansowania dłużnego, przy której emitent może swo-
bodnie kształtować warunki emisji, dobierać rodzaj instrumentu i czas finanso-
wania do swoich potrzeb. ponadto małe jednostki samorządu terytorialnego będą 
mogły wspólnie tworzyć spółki i poprzez emisję obligacji realizować większe 
przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące infrastruktury.

Obligacje komunalne mogą być korzystniejszym niż kredyt instrumentem 
finansowania projektów inwestycyjnych, gdyż możliwa jest powtarzalność emi-
sji i zmiana warunków emisji (np. konwersja jednej lub kilku emisji na nowe 
zobowiązanie). ponadto wartość emisji można dopasować do aktualnych potrzeb 

10 Tamże.
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inwestycyjnych, a spłaty odsetek do przyszłych dochodów jednostki samorządo-
wej. Spłaty odsetek mogą następować w okresach kwartalnych, półrocznych lub 
rocznych, natomiast kapitał jest spłacany w dniu zapadalności. główne korzyści 
z finansowania działalności inwestycyjnej przez emisję obligacji to: możliwość 
szybszej realizacji projektów inwestycyjnych ze względu na uproszczoną proce-
durę pozyskania środków (nie obowiązuje prawo zamówień publicznych), brak 
konieczności zabezpieczenia emisji, niższy koszt pozyskania kapitału w porów-
naniu do kredytu bankowego z uwagi na niższe oprocentowanie i płatności odse-
tek w określonych terminach (np. raz w roku), korzyści marketingowe (szczegól-
nie w przypadku emisji publicznych), przyciąganie kapitału (samorząd pozyskuje 
kapitał na inwestycje i aktywuje przedsiębiorców do nowych inwestycji), pozy-
skanie środków na dłuższy okres i dysponowanie kapitałem przez cały ten czas 
oraz możliwość wprowadzenia do obligacji opcji wcześniejszego wykupu, co 
zabezpiecza emitenta przed niekorzystną zmianą stóp procentowych11. ponadto 
obligacje komunalne są powszechnie uważane za najbardziej sprawiedliwy spo-
sób finansowania inwestycji, gdyż ich nabywcami są z reguły sami mieszkańcy, 
którzy w przyszłości będą z tych inwestycji korzystać.

Zagrożenia i koszty wynikające z finansowania inwestycji komunalnych 
poprzez emisję obligacji komunalnych to: konieczność zapewnienia znacznych 
środków na określony moment wykupu (mogą pojawić się problemy z wcześniej-
szym wykupem wyemitowanych obligacji), wysokie koszty oraz warunki formal-
ne wejścia na publiczny rynek (rating, doradztwo, koszty notowań), podatność na 
wahania rynkowych stóp procentowych, ryzyko instytucjonalne związane z moż-
liwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bez-
pośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego, ryzyko przeszacowania dochodów budżetu (planowanie docho-
dów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach, np. co do wpływów 
z tytułu sprzedaży mienia), nieplanowany wzrost wydatków, ryzyko kursowe 
zobowiązania indeksowanego do walut obcych, wzrost kosztów ze względu na 
sytuację w kraju (większe stawki WIbOR) oraz możliwość przekroczenia usta-
wowego wskaźnika zadłużenia.

11 m. Jastrzębska, Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2009, s. 149–151.
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3. Charakterystyka rynku Catalyst 

Rynek Catalyst to system obrotu i autoryzacji instrumentów dłużnych, obej-
mujący zarówno rynki regulowane, jak i alternatywne systemy obrotu (ASO). 
Został stworzony dla emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce 
oraz pozwala plasować emisje na rynku regulowanym i alternatywnym. Catalyst 
obejmuje dwa segmenty – handlu detalicznego oraz handlu hurtowego. Segment 
handlu detalicznego prowadzony jest przez gpW, natomiast segment handlu hur-
towego prowadzi spółka bondSpot (dawniej mTS-CeTO SA). 

Struktura rynku Catalyst (cztery subrynki) oraz przeznaczenie (obrót dłuż-
nymi instrumentami finansowymi) umożliwiają pozyskiwanie funduszy szero-
kiemu gronu emitentów, również takim podmiotom, dla których rynek kapitałowy 
był dotychczas niedostępny, tj. bankom spółdzielczym, spółkom z ograniczoną 
odpowiedzialnością, a także jednostkom samorządu terytorialnego (JST)12. Taka 
struktura rynku umożliwia także zawieranie transakcji inwestorom indywidual-
nym i instytucjonalnym oraz daje emitentom możliwość wprowadzenia do obrotu 
instrumentów dłużnych o różnej wartości13. 

Wprowadzenie emisji na rynek Catalyst wymaga złożenia wniosku o wpro-
wadzenie instrumentów finansowych do obrotu oraz odpowiedniego dokumentu 
rejestrowego, jak:14 

 – dokument informacyjny przy wprowadzaniu emisji obligacji prywatnych 
na rynek alternatywny gpW i/lub bondSpot;

 – nota informacyjna przy instrumentach finansowych danego emitenta, 
które są przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub alternatyw-
nym;

 – prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne przy wprowadzaniu 
emisji publicznych oraz instrumentów finansowych na rynek regulowany.

Istnieje możliwość uzyskania autoryzacji emisji obligacji, w wyniku której 
dana seria jest rejestrowana w publicznie dostępnym systemie Catalyst. procedura 
ta znacznie zwiększa transparentność emitenta. ponadto na rynku Catalyst dzia-
łają animatorzy rynku, którzy mają za zadanie wspomaganie płynności, głównie 

12 m. mosionek-Schweda, p. panfil, Catalyst jako źródło finansowania działalności jedno
stek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, 
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2014, www.wneiz.pl/frfu, s. 5.

13 p. prewysz-Kwinto, Catalyst – rynek obligacji GPW w 2,5 roku od otwarcia, Annales 
Universitatis mariae Curie-Skłodowska, Vol. 46/2012, sectio H Oeconomica, s. 700.

14 www.gpwcatalyst.pl (10.06.2015).
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poprzez zapewnienie wyznaczenia kursu instrumentu finansowego i stwarzanie 
możliwości zamknięcia pozycji przez inwestora w dowolnym momencie notowań. 

Uchwałą nr 414/2009 Zarząd giełdy wprowadził rekomendowany standard 
obligacji samorządowych i korporacyjnych na Catalyst. Określa on, że15:

 – wartość nominalna obligacji powinna wynosić 100 zł lub 1000 zł;
 – obligacje powinny być oprocentowane według stałej stopy procentowej 

lub zmiennej, określonej jako stawka bazowa plus marża;
 – w przypadku oprocentowania zmiennego stawką bazową powinien być 

WIbOR 3m, WIbOR 6m albo WIbOR 12m, o okresie odpowiadającym 
okresowi odsetkowemu;

 – data ustalenia stopy bazowej powinna przypadać przynajmniej na trzy 
dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w którym obo-
wiązywać ma stopa procentowa danego kuponu odsetkowego.

Wprowadzenie emisji na rynek Catalyst może być atrakcyjną formą pozy-
skania kapitału przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie umoż-
liwia przejrzystą wycenę i możliwość stworzenia jednego, spójnego źródła in-
formacji o jednostkach samorządu terytorialnego – uczestnikach rynku Catalyst 
oraz ich emisjach. 

4. Analiza rynku Catalyst

Rynek Catalyst od momentu powstania w 2009 roku rozwija się dynamicz-
nie. Wzrosła zarówno wartość obrotów, jak i liczba emitentów. W 2014 roku noto-
wanych było 487 serii dłużnych papierów wartościowych o łącznej wartości 64,1 
mld zł, co stanowiło wzrost liczby emisji o 19%, a ich wartości o 8,7% w stosun-
ku do roku poprzedniego (bez obligacji skarbowych)16. 

W latach 2009–2014 stale rosła wartość emitowanych obligacji korporacyj-
nych. W 2009 r. było to ok.10 mld zł, a w 2014 r. – 60,8 mld zł (tab. 1). ponad 
90% wartości całego rynku stanowiły obligacje korporacyjne. ponadto zauwa-
żalny jest również wzrost wartości emisji obligacji komunalnych, w 2009 r. było 
to 930 mln zł, a w 2014 r. – ok. 3,2 mld zł (tab. 1). przy czym rynek obligacji 
komunalnych charakteryzował się mniejszą płynnością. 

Do 2012 roku obligacje komunalne były atrakcyjniejszą inwestycją dla inwe-
storów indywidualnych niż instytucjonalnych, gdyż wartość obrotów sesyjnych 

15 Uchwała Zarządu giełdy nr 414/2009 wprowadzająca rekomendowany standard obligacji 
samorządowych i korporacyjnych na Catalyst, www.gpwcatalyst.pl (10.06.2015).

16 www.gpwcatalyst.pl (10.06.2015).
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Tabela 1 

Rynek Catalyst w podziale na instrumenty w latach 2009–2014

Rodzaj instrumentu

Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe
liczba 
serii

Wartość 
emisji  

(mln zł)
wartość  
obrotów  
(mln zł)

liczba  
transakcji

wartość  
obrotów  
(mln zł)

liczba 
transakcji

2009
Korporacyjne 
w tym:
Obligacje
listy zastawne

107,29

107,25
0,04

137

132
5

4 964,79

49 64,79
–

72

72
–

26

10
16

9 719

6 810
2 900

Obligacje komunalne 62,68 181 14,00 1 9 930
2010

Korporacyjne 
w tym:
Obligacje
listy zastawne

626,85

587,54
39,30

3 679

3661
18

185,59

123,13
60,47

34

33
1

70

53
17

19 755

17 345
2 410

Obligacje komunalne 124,21 621 69,60 9 27 1 753
2011

Korporacyjne 
w tym:
Obligacje
listy zastawne

444,72

421,16
23,56

13 281

13 261
20

1 234,34

1 234,34
–

174

174
–

184

164
20

37 749

34 899
2 850

Obligacje komunalne 41,76 432 1,59 2 24 2 222
2012

Korporacyjne 
w tym:
Obligacje
listy zastawne

1 115,71

967,53
148,18

29 886

29 870
16

1 347,44

1 247,27
100,17

192

186
6

294

270
24

49 951

46 870
3 081

Obligacje komunalne 10,83 279 – 0 31 2 374
2013

Korporacyjne 
w tym:
Obligacje
listy zastawne

2 198,66

2 086,93
111,73

51 643

51 590
53

1 547,20

881,47
665,73

370

330
40

351

325
26

55 820

52 586
3 234

Obligacje komunalne 7,23 169 12,33 13 57 3 088
2014

Korporacyjne 
w tym:
Obligacje
listy zastawne

1 710,85

1 710,85
0

56 925

55 924
1

775,15

769,35
5,80

258

257
1

427

394
33

60 867

56 805
4 062

Obligacje komunalne 17,48 204 0,56 1 60 3 187

Źródło:  opracowanie własne na podstawie rocznych raportów rynku Catalyst w latach 2009–2014, 
www.gpwcatalyst.pl/statystyki_roczne (10.07.2015).

była wyższa niż pakietowych (tab. 1). Tendencja ta zmieniła się w 2013 roku, kie-
dy to po raz pierwszy wartość obrotów sesyjnych była niższa niż pakietowych, co 
wskazywało na wzrost zainteresowania inwestorów instytucjonalnych. Obligacje 
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komunalne mogą być korzystniejszą inwestycją niż obligacje korporacyjne dla in-
westorów indywidualnych. Jednak ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany 
ze względu na politykę w zakresie plasowania emisji obligacji samorządowych 
oraz na wysokie ceny obligacji na rynku wtórnym.

Najbardziej aktywnymi podmiotami wprowadzającymi instrumenty na 
rynek Catalyst byli emitenci obligacji korporacyjnych – 209 podmiotów, czyli 
78,3% wszystkich emitentów (rys. 1). Emitenci obligacji komunalnych korzystali 
w znacznie mniejszym stopniu z finansowania poprzez emisję obligacji. Od 2009 
roku na wprowadzenie swoich obligacji do obrotu zdecydowało się 26 JST i tylko 
3 samorządy w 2014 roku. 

Obligacje korporacyjne
78,30%Obligacje komunalne

9,70%

Obligacje banki 
spółdzielcze

7,90%

Obligacje banki 
komercyjne

4,10%

Rysunek 1.  Struktura emisji obligacji na rynku Catalyst w ujęciu ilościowym (stan na 
dzień 31.12.2014)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy roz
woju 2014, grant Thornton, www.gpwcatalyst.pl (11.07.2015). 

W latach 2009–2014 na rynek Catalyst wprowadzano emisje obligacji o róż-
nej wartości. Z uwagi na skalę prowadzonej działalności średnio największe 
emisje przeprowadzały banki komercyjne. przeciętnie było to ponad 169 mln zł 
(rys. 2). Na podobnym poziomie kształtowała się średnia wartość emisji przed-
siębiorstw – 40,3 mln zł oraz JST – 45,6 mln zł. Najniższą średnia wartość emisji 
miały banki spółdzielcze – 11,2 mln zł. 

Oprocentowanie obligacji na rynku Catalyst jest zróżnicowane. Od początku 
działalności rynku Catalyst średnio najniższe oprocentowanie obligacji oferowa-
ne było przez JST i wynosiło 5,48% (rys. 3). Inwestycje w obligacje samorządów 
są uznawane za bezpieczne, ponieważ ich sytuacja finansowa jest kontrolowana 
przez Regionalne Izby Obrachunkowe, a w polskim ustawodawstwie nie przewi-
dziano możliwości ogłoszenia ich upadłości. Dlatego mogą one zadłużać się po 
znacznie niższym koszcie niż pozostałe podmioty na rynku Catalyst. Najbardziej 
ryzykowne i jednocześnie najwyżej oprocentowane były obligacje emitowane 
przez przedsiębiorstwa, a ich średni kupon wyniósł 9,41% (rys. 3).
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Rysunek 2.  Średnia wartość emisji obligacji na rynku Catalyst wg typów emitentów 
(stan na dzień 31.12.2014)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy roz
woju 2014, grant Thornton, http://www.gpwcatalyst.pl (11.07.2015).
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Rysunek 3.  Średnie oprocentowanie obligacji ze względu na typ emitenta (stan na 
31.12.2014 r.) w % 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy roz
woju 2014, grant Thornton, www.gpwcatalyst.pl (11.07.2015).

W latach 2009–2014 na wprowadzenie obligacji do obrotu na rynek Catalyst 
zdecydowało się jedynie 26 JST (część już wykupiono). W 2014 roku notowanych 
było 20 emisji obligacji samorządowych i 60 serii tych emisji (tab. 2). Najwięcej 
serii wprowadziły: Siedlce (11) i Elbląg (8). Największą wartość miały obliga-
cje Warszawy – 2,1 mld zł i Krakowa – 520 mln zł. połowa notowanych emisji 
nie przekraczała jednak 20 mln zł, a emisja o najmniejszej wartości to Ustronie 
morskie – 300 tys. zł (tab. 2). Oprocentowanie obligacji kształtowało się na pozio-
mie od 2,77% (Kraków) do 6,7% (Warszawa) i ustalane było najczęściej w opar-
ciu o stopę WIbOR 6m powiększoną o marżę. Wyjątkiem są stałokuponowe 
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obligacje Warszawy oraz papiery wyemitowane przez gminę Ustronie morskie, 
których oprocentowanie opiera się na stopie WIbOR 3m17. Najdłuższy termin 
zapadalności mają obecnie obligacje miasta Siedlce wyemitowane w 2012 roku, 
które zostaną wykupione dopiero w 2034 roku (tab. 2).

Tabela 2

Emitenci obligacji komunalnych na rynku Catalyst w 2014 roku

Emitent Data  
wykupu

Typ opro-
centowania

Waluta 
wykupu Kupon Cena no-

minalna
Wartość 
emisji

1 2 3 4 5 6 7

barcin 2025.11.25 zmienne plN 3,35 1000 14 000 000
brodnica 2023.10.19 zmienne plN 3,71 1000 12 700 000
brzesko 2016.10.19 zmienne plN 4,01 1000 3 500 000
brzesko 2026.11.25 zmienne plN 3,75 1000 6 400 000
brzesko 2027.11.25 zmienne plN 3,75 1000 7 000 000
Elbląg 2026.01.10 zmienne plN 4,29 100 22 000 000
Elbląg 2019.03.08 zmienne plN 3,4 1000 5 000 000
Elbląg 2020.03.08 zmienne plN 3,5 1000 5 500 000
Elbląg 2021.03.30 zmienne plN 3,43 100 9 000 000
Elbląg 2022.03.30 zmienne plN 3,53 100 15 500 000
Elbląg 2023.05.25 zmienne plN 3,35 100 15 500 000
Elbląg 2024.05.25 zmienne plN 3,45 100 16 500 000
Elbląg 2025.06.29 zmienne plN 3,55 100 18 000 000
gołdap 2025.11.25 zmienne plN 3,45 1000 10 000 000
Konopiska 2015.07.29 zmienne plN 4,69 1000 550 000
Konopiska 2016.09.08 zmienne plN 4,55 1000 2 200 000
Kraków 2023.04.30 zmienne plN 2,77 1000 100 000 000
Kraków 2024.04.27 zmienne plN 3,58 1000 180 000 000
Kraków 2028.05.07 zmienne plN 2,84 1000 120 000 000
Kraków 2027.10.01 zmienne plN 3,88 1000 120 000 000
marki 2023.11.25 zmienne plN 3,45 1000 20 000 000
Olkusz 2023.11.25 zmienne plN 3,45 1000 12 000 000
powiat goleniowski 2027.11.25 zmienne plN 3,3 1000 20 000 000
piła 2022.09.10 zmienne plN 3,77 1000 20 000 000
połczyn-Zdrój 2015.09.07 zmienne plN 5,55 1000 600 000
połczyn-Zdrój 2016.09.07 zmienne plN 5,55 1000 700 000
połczyn-Zdrój 2017.09.07 zmienne plN 5,55 1000 800 000
przemyśl 2024.09.10 zmienne plN 4,37 1000 4 070 000
przemyśl 2025.10.16 zmienne plN 3,88 1000 4 070 000
przemyśl 2026.12.20 zmienne plN 3,9 1000 4 070 000

17 Dokumenty emitentów i tabele odsetkowe rynku Catalyst, www.gpwcatalyst.pl 
(10.07.2015).
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1 2 3 4 5 6 7

przemyśl 2027.12.20 zmienne plN 3,9 1000 4 070 000
przemyśl 2028.12.20 zmienne plN 3,9 1000 4 070 000
przemyśl 2029.12.20 zmienne plN 3,9 1000 4 070 000
Rybnik 2017.11.13 zmienne plN 4,86 1000 40 500 000
Siedlce 2031.11.25 zmienne plN 3,9 1000 1 900 000
Siedlce 2033.11.25 zmienne plN 3,65 1000 40 000 000
Siedlce 2023.11.25 zmienne plN 3,65 1000 20 000 000
Siedlce 2025.11.25 zmienne plN 3,9 1000 2 500 000
Siedlce 2026.11.25 zmienne plN 3,9 1000 2 500 000
Siedlce 2027.11.25 zmienne plN 3,9 1000 2 500 000
Siedlce 2028.11.25 zmienne plN 3,9 1000 2 500 000
Siedlce 2029.11.25 zmienne plN 3,9 1000 2 500 000
Siedlce 2030.11.25 zmienne plN 3,9 1000 2 500 000
Siedlce 2031.11.25 zmienne plN 3,9 1000 700 000
Siedlce 2032.11.25 zmienne plN 3,9 1000 2 500 000
Siedlce 2033.11.25 zmienne plN 3,9 1000 2 500 000
Siedlce 2034.11.25 zmienne plN 3,9 1000 2 500 000
Tczew 2017.08.25 zmienne plN 3,45 1000 2 000 000
Tczew 2015.09.04 zmienne plN – 1000 5 000 000
Tczew 2016.09.04 Zmienne plN – 1000 5 000 000
Turek 2016.09.28 zmienne plN – 1000 2 800 000
Ustronie morskie 2015.03.24 zmienne plN 4,06 1000 300 000
Wałbrzych 2027.10.01 zmienne plN 3,96 1000 20 000 000
Wałbrzych 2025.09.02 zmienne plN 4,3 1000 20 000 000
Wałbrzych 2025.10.08 zmienne plN 4,41 1000 30 000 000
Wałbrzych 2027.10.22 zmienne plN 4,2 1000 27 000 000
Warszawa 2018.03.29 stałe plN 6,48 1000 300 000 000
Warszawa 2021.03.18 stałe plN 6,64 1000 300 000 000
Warszawa 2022.09.23 stałe plN 6,45 1000 600 000 000
Warszawa 2017.10.25 stałe plN 5,35 1000 300 000 000
Warszawa 2019.10.25 stałe plN 6,7 1000 600 000 000
Włocławek 2020.12.20 zmienne plN 4,05 1000 50 000 000
Włocławek 2025.12.20 zmienne plN 4,9 1000 30 000 000
Ząbki 2015.07.23 zmienne plN – 1000 4 200 000
Ząbki 2016.09.23 zmienne plN – 1000 4 900 000

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Statystyki roczne, www.gpwcatalyst.pl (10.07.2015).

Niewielka liczba obligacji komunalnych notowanych na rynku Catalyst może 
wynikać z tego, że większość obligacji emitowanych w polsce przez samorządy 
jest przejmowana przez banki, które są jednocześnie agentami emisji i gwarantem 
jej powodzenia. Zmniejsza to płynność obrotu tymi papierami wartościowymi na 
rynku. ponadto zmienne oprocentowanie zmniejsza ich rentowność przy spadku 
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stóp procentowych na rynku. Zmiany regulacji prawnych dotyczących obligacji 
komunalnych i duża elastyczność tego instrumentu dłużnego mogą się przyczy-
nić w przyszłości do większej liczby emisji i poprawy płynności na rynku.

Podsumowanie

Korzyści z emisji obligacji komunalnych na realizację przedsięwzięć roz-
wojowych to niższy koszt pozyskania kapitału, możliwość dopasowania spłat 
do sytuacji finansowej emitenta, możliwość samodzielnego ustalania terminów 
i warunków wykupu obligacji oraz wysokości oprocentowania długu. Nowa usta-
wa o obligacjach powinna jeszcze uatrakcyjnić tę formę pozyskiwania kapita-
łu i zwiększyć jej dostępność poprzez poszerzenie listy podmiotów, które mogą 
emitować obligacje, oraz wprowadzenie nowego typu instrumentów.

Rynek Catalyst jest coraz atrakcyjniejszym miejscem pozyskiwania kapitału 
przez emitentów, gdyż wzrasta zarówno wartość obrotów, jak i liczba emitentów. 
W latach 2009–2014 rosła wartość emitowanych obligacji zarówno korporacyj-
nych, jak i komunalnych, przy czym ponad 90% wartości całego rynku stanowiły 
obligacje korporacyjne. W 2014 roku na rynku Catalyst notowane były obliga-
cje 20 samorządów. Obligacje komunalne o największej wartości wprowadziła 
Warszawa – 2,1 mld zł. Oprocentowanie instrumentów samorządowych kształto-
wało się na poziomie od 2,77% (Kraków) do 6,7% (Warszawa). 

Jednym z głównych problemów rynku Catalyst jest jego niska płynność, wy-
nikająca głównie z tego, że jest w początkowej fazie rozwoju. Natomiast zmienne 
oprocentowane notowanych walorów powoduje, że instrumenty dłużne są trakto-
wane przez inwestorów jako inwestycja średnio- i długoterminowa. Niska płyn-
ność rynku obligacji komunalnych wynika też z tego, że nadal większość emisji 
przejmowana jest przez banki – organizatorów emisji. W kolejnych latach może 
nastąpić rozwój rynku Catalyst i wzrost liczby emitentów obligacji komunalnych. 
Czynnikiem hamującym rozwój może się okazać spadek stóp procentowych, co 
zmniejszy rentowność tych papierów wartościowych, gdyż są to głównie emisje 
o zmiennym oprocentowaniu. 
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FINANCING OF THE LOCAL INVESTMENTS  
ON THE CATALYST BONDS MARKET 

Summary

This article presents the possibility of the acquisition of the local investments fi-
nancing by means of issuing the municipal bonds on the Catalyst market. The article 
includes the presentation of local investments and the structure of bonds issued by local 
governments and the legal aspects of issued. The corporate bonds dominated on the mar-
ket, but market municipal bonds are also important. The article also presents electronic 
order book turnover value, number of issues, number of new listings on the Catalyst 
market and analyzes characteristics and performance of municipal bonds introduced to 
trading on the various platforms of the Catalyst market.

Keywords: municipal bonds, local investments, Catalyst market
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NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN  

WOJEWóDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Streszczenie

Celem opracowania jest ocena, czy zamożność gmin powinna być postrzegana wy-
łącznie przez pryzmat dochodów własnych i jakie inne mierniki powinny mieć wpływ 
na tę ocenę. W artykule omówiono mierniki dochodów własnych, wielkości inwestycji, 
wskaźnika zadłużenia i obsługi długu. Obliczeń dokonano w oparciu o wykonanie bud-
żetów JST w latach 2010–2013 wybranych gmin wiejskich województwa zachodniopo-
morskiego. W artykule wykazano, że ocena zamożności gmin wyłącznie na podstawie 
miernika dochodów własnych na jednego mieszkańca nie zawsze potwierdza fakt tego 
bogactwa. Analiza struktury dochodów własnych z uwzględnieniem wskaźników zadłu-
żenia i wydatków inwestycyjnych pozwala w szerszym ujęciu ocenić zamożność gmin.

Słowa kluczowe: dochody własne, podatki i opłaty, zadłużenie, zamożność

Wprowadzenie

Dochody własne gmin są często traktowane jako wyznacznik bogactwa 
gminy. Na stronie internetowej głównego Urzędu Statystycznego corocznie pre-
zentowany jest wskaźnik dochodów własnych per capita we wszystkich gminach 
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w polsce1. Wysoki poziom dochodów własnych to rozwój lokalny, inwestycje, 
swoboda w kształtowaniu polityki finansowej. 

Celem opracowania jest ocena, czy zamożność gmin powinna być postrze-
gana wyłącznie przez pryzmat dochodów własnych na mieszkańca oraz czy szer-
sza analiza poprzez uwzględnienie poziomu wydatków majątkowych i zadłużenia 
potwierdza status tego bogactwa. Do analizy przyjęto gminy województwa za-
chodniopomorskiego, które charakteryzują się wysokim wskaźnikiem dochodów 
własnych na mieszkańca. Wielkości poszczególnych rodzajów dochodów i wy-
datków uśredniono, przyjmując dane finansowe za lata 2010–2013 opublikowane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. 

1. Istota zamożności gmin

Słowo „zamożny” według słownika języka polskiego oznacza: „posiadający 
duży majątek, żyjący w dostatku, bogaty, majętny”2. W tym miejscu należy zwró-
cić uwagę na określenie „żyjący w dostatku”, gdyż sam fakt posiadania dużego 
majątku nie zawsze odzwierciedla życie w dostatku, to przede wszystkim umie-
jętność wykorzystywania posiadanych zasobów. bogactwo jest zmienną bardzo 
złożoną, trudną do jednoznacznej oceny, a jednocześnie ekscytującą. bogaci tego 
świata stale znajdują się w kręgu zainteresowań społeczeństwa, mediów czy in-
stytucji finansowych. 

podobne emocje wywołują rankingi zamożności gmin corocznie publi-
kowane w fachowych czasopismach, na portalach samorządowych i w innych 
mediach. Samorządy o najwyższych dochodach własnych zajmują w rankingach 
wysokie pozycje i postrzegane są jako gminy bogate. poziom dochodów wła-
snych na jednego mieszkańca przesądza o pozycji w rankingu i jest miernikiem 
zamożności gmin.

W literaturze występuje szerokie zróżnicowanie w zakresie klasyfikacji 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego3. Zgodnie z art. 167 Konstytucji 
Rp4, która jest dokumentem o najwyższej randze prawnej, dochodami jednostek 

1 http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne.
2 Słownik języka polskiego, red. m. Szymczak, pWN, Warszawa 1981, s. 931.
3 por. l. patrzałek, Finanse samorządowe, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 

Wrocław 1999, s. 75; m. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorial
nego, Wydawnictwo Naukowe pWN, Warszawa 2007, s. 67; E. Kornberger-Sokołowska, Finanse 
jednostek samorządu terytorialnego, lexis Nexis, Warszawa 2012, s. 88.

4 Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78, 
poz. 483).
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samorządu terytorialnego są ich dochody własne, subwencje ogólne i dotacje ce-
lowe z budżetu państwa. 

Dochody własne są szczególnym i najważniejszym rodzajem dochodów 
w budżecie gminy. To one decydują o możliwościach ekonomicznych samorzą-
du, wpływają na potencjał rozwojowy, kreują politykę finansową i inwestycyjną 
gmin. Dochody własne mają formę podatków komunalnych, tj. podatków prze-
kazanych ustawowo do dyspozycji samorządów (np. podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny), udziałów w podatkach, opłat, dochodów majątkowych. Dochody 
własne są podstawą wyposażenia finansowego samorządów i służą finansowaniu 
tych zadań samorządu, które ustawy określają jako zadania własne5. 

2. Wybrane mierniki oceny zamożności gmin

Właściwa ocena zamożności gminy wymaga określenia i porównania kil-
ku wielkości ekonomicznych, takich jak: dochody własne z uwzględnieniem po-
szczególnych źródeł dochodu, poziom inwestycji, zadłużenia i wiążącej się z nim 
obsługi długu w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

podstawową wielkością ekonomiczną są dochody własne postrzegane przez 
stabilne źródła dochodów, jakimi są podatki i opłaty. Oceniając zamożność gmi-
ny poprzez strukturę jej dochodów własnych, pewien rodzaj stabilizacji, per-
spektywy finansowe, przewidywalność w planowaniu, zapewniają wpływy po-
datkowe i z opłat. poziom tych dochodów jest zróżnicowany w gminach, gdyż 
uzależnione są od takich czynników jak warunki geograficzne, demograficzne 
czy też prowadzona polityka finansowa. Im wyższy udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem, im wyższy wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca – 
tym zasobniejsza gmina. 

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w art. 4 ust. 1, 
wymieniono źródła dochodów własnych gmin6. Należą do nich wpływy z podat-
ków, opłat, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody 
z majątku gminy, spadki, zapisy, darowizny, dochody z kar pieniężnych i grzy-
wien, 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, odsetki od środ-
ków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz od nie-
terminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, udziały 

5 A. borodo, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Dom Organizatora, 
Toruń 2011, s. 91.

6 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU 
z 2014 r., poz. 1115).
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w podatku dochodowym, od osób fizycznych i od osób prawnych. podstawowe 
znaczenie w strukturze dochodów gmin mają dochody podatkowe i dochody 
z opłat, które przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Dochody podatkowe i dochody z opłat

Dochody podatkowe Dochody z opłat 
podatek od nieruchomości Opłata skarbowa
podatek rolny Opłata targowa
podatek leśny Opłata miejscowa, uzdrowiskowa
podatek od środków transportowych Opłata od posiadania psów
podatek dochodowy od osób fizycznych, opła-
cany w formie karty podatkowej Opłata eksploatacyjna

podatek od spadków i darowizn Opłaty pobierane na podstawie odrębnych 
przepisów

podatek od czynności cywilnoprawnych  
Udziały w podatkach pIT i CIT  

Źródło: opracowanie własne.

Wątpliwości może wzbudzać zaliczenie do dochodów własnych udziałów 
w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. polityka podatkowa 
w tym zakresie ustalana jest centralnie i gminy nie mają wpływu na pobór tych 
podatków oraz ich wysokość. Udziały gmin w podatkach dochodowych spełnia-
ją, oprócz funkcji ściśle fiskalnych, także funkcję stymulującą samorządy do pro-
wadzenia odpowiedniej polityki lokalnej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na dochody majątkowe. Zgodnie z art. 
235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych7 do dochodów majątkowych zalicza 
się: dochody ze sprzedaży majątku, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włas-
ności. Z kolei art. 242 ust. 1 stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące 
są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową 
z lat ubiegłych i wolne środki. Zapis ten jednoznacznie rozstrzyga o przeznacze-
niu dochodów majątkowych jako zasilających wydatki majątkowe. 

Organy samorządu terytorialnego posiadają kompetencje w zakresie okre-
ślania stawek podatków i opłat lokalnych, wprowadzania zwolnień czy ulg, 

7 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885).
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określania trybu poboru oczywiście tylko w granicach prawnych. gminy, po-
siadając określone władztwo podatkowe, mają wpływ na wysokość niektórych 
podatków i opłat. podatek od nieruchomości pełni dominującą rolę w strukturze 
dochodów własnych. Stanowi stabilne źródło dochodów gmin, pozostając obojęt-
nym na wahania koniunkturalne w gospodarce, w przeciwieństwie do udziałów 
w podatkach pIT i CIT. 

Dokonując analizy potencjału finansowego gmin w stosunku do pozio-
mu wydatków inwestycyjnych, zasadnym jest uwzględnienie dochodów mająt-
kowych. Otrzymywane dotacje inwestycyjne i sprzedaż majątku mają istotny 
wpływ na poziom wydatków majątkowych gmin. Wielkość nakładów na inwe-
stycje w wielu gminach, zwłaszcza w gminach rolniczych o niskim udziale po-
datku od nieruchomości i udziałach z pIT w dochodach ogółem, jest uzależniona 
właśnie od dotacji majątkowych czy sprzedaży majątku. Należy jednak pamię-
tać, że dochody majątkowe mają charakter nieperiodyczny, czasem incydentalny, 
a w czasach dekoniunktury cechują się dużą niepewnością. 

Ważnym aspektem jest zbadanie, w jakim stopniu gminy wykorzystują swój 
potencjał dochodowy do kreowania rozwoju lokalnego. Wielkość nakładów in-
westycyjnych, jako kolejny miernik zasobności, wpływa na poprawę warunków 
funkcjonowania lokalnej społeczności, jak również stwarza możliwości rozwoju 
podmiotów gospodarczych. Rosnąca świadomość i potrzeby społeczne wyma-
gają podejmowania działań przez samorząd w zakresie pozyskiwania kapitału, 
inwestorów, realizacji inwestycji w wielu dziedzinach. Niewątpliwie to wydatki 
majątkowe w największym stopniu wpływają na rozwój infrastruktury, usług czy 
wzrost konkurencyjności. Rozbudowa infrastruktury jest podstawową determi-
nantą rozwoju lokalnego. Inicjuje wzrost aktywności gospodarczej, wpływa na 
wzrost wydajności pracy, przyczynia się do wzrostu popytu. Rozwój inwestycji 
infrastrukturalnych oddziałuje na lokalny rynek pracy. 

Oceniając zamożność gminy, należy uwzględnić wielkość spłaty zobowią-
zań i poziom długu przypadający na mieszkańca. Rosnąca presja inwestycyjna 
w samorządach, napływ środków unijnych, zwiększający się zakres zadań wła-
snych wymuszają na samorządach korzystanie ze zwrotnych źródeł finansowa-
nia. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wysokości zadłużenia i wydatkach 
ponoszonych na obsługę długu. 

Z zadłużaniem się samorządów wiążą się jednak zagrożenia wynikające 
z nadmiernego zaciągania długu, co w konsekwencji prowadzi do problemów 
finansowych. Rosnąca obsługa zadłużenia powoduje wzrost wydatków bieżą-
cych, prowadząc do pomniejszania się nadwyżki operacyjnej lub w skrajnych 
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sytuacjach do problemów ze spełnieniem art. 242 ustawy o finansach publicz-
nych8.

3. Ocena zamożności gmin województwa zachodniopomorskiego

Do oceny zamożności wybranych gmin wiejskich województwa zachod-
niopomorskiego wykorzystano następujące wskaźniki za okres od 2010 do 2013 
roku:

 – liczba mieszkańców gmin na 31.12. każdego roku,
 – udział wybranych źródeł dochodów w dochodach ogółem, 
 – dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg wybranych źródeł do-

chodów, 
 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, 
 – wskaźnik wydatków majątkowych na jednego mieszkańca,
 – wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, 
 – obsługa długu na jednego mieszkańca.

W tabeli 2 przedstawiono dochody własne na jednego mieszkańca wybra-
nych gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego, w tym gmin o naj-
wyższych dochodach na jednego mieszkańca w latach 2012 i 2013 opublikowane 
przez gUS.

Wśród gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego o najwięk-
szych dochodach własnych na jednego mieszkańca wyróżniają się gminy: Rewal, 
Stepnica, Ustronie morskie i mielno. Według danych gUS w 2013 roku wymie-
nione gminy znalazły się również w pierwszej dwudziestce najbogatszych gmin 
w polsce w tej kategorii, przy czym 4. miejsce w kraju zajmuje gmina Rewal, na-
stępnie gmina Stepnica – 7. miejsce w kraju, 8. miejsce Ustronie morskie, 11. i 13. 
miejsce odpowiednio przypadają na gminy: Ostrowice i mielno.

Na rysunku 1 przedstawiono wykonanie dochodów na podstawie sprawoz-
dań budżetowych Rb-27S (średnie wykonanie za lata 2010–2013). Największy 
udział dochodów podatkowych i opłat w dochodach ogółem przypada na gminy: 
Kołobrzeg, mielno, biesiekierz i Ustronie morskie. Dochody te kształtują się na 
poziomie od 51% do 64% dochodów ogółem. Zdecydowanie od tego poziomu od-
biega gmina Ostrowice z bardzo niskim udziałem, bo tylko 14%. biorąc pod uwa-
gę, że jest to najważniejsza grupa dochodów w strukturze, dająca samorządom 

8 Tamże.
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Tabela 2

Dochody własne na jednego mieszkańca w wybranych gminach wiejskich  
województwa zachodniopomorskiego

Nazwa gminy Dochody własne na mieszkańca w złotych
2013 2012

Rewal 12 273 7 986
Stepnica 6 011 6 804
Ustronie morskie 5 917 4 831
Ostrowice 5 401 1 953
mielno 5 337 4 623
Kołobrzeg 3 060 2 834
Darłowo 3 034 2 551
Kobylanka 2 696 2 677
postomino 2 459 2 307
biesiekierz 2 332 2 103
Rymań 2 134 2 336
Stare Czarnowo 2 056 2 019
manowo 1 956 2 160
Dygowo 1 844 1 624
Siemyśl 1 680 1 711

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z gUS http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/
rankingi-statystyczne.
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Rysunek 1.  Średni udział dochodów podatkowych i opłat w dochodach ogółem za okres 
2010–2013 w wybranych gminach wiejskich województwa zachodniopomor-
skiego

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych RIO, www.szczecin.rio.gov.pl.
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dużą niezależność finansową, zmienia się obraz najbogatszych. gmina Rewal 
osiągnęła 10. miejsce (41%), gmina Stepnica 8. miejsce (43%). 

Na rysunku 1 przedstawiono procentowy udział dochodów podatkowych 
i opłat w dochodach ogółem, natomiast w tabeli 3 przedstawiono strukturę do-
chodów, wyodrębniając udział podatku od nieruchomości i udziałów w pIT w do-
chodach ogółem.

Tabela 3 

Średni udział podatków i opłat w dochodach ogółem za okres 2010–2013  
w wybranych gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego (%)

Nazwa gminy
Udział pozostałych 
podatków i opłat  

w dochodach ogółem

Udział pIT 
w dochodach 

ogółem

Udział podatku od 
nieruchomości  

w dochodach ogółem
biesiekierz 10 20 23
Darłowo 13 6 23
Dygowo 7 7 19
Kobylanka 6 16 27
Kołobrzeg 12 18 34
manowo 9 15 12
mielno 19 7 32
Ostrowice 6 4 5
postomino 14 6 25
Rewal 10 7 24
Rymań 22 5 13
Siemyśl 9 7 18
Stare Czarnowo 9 14 25
Stepnica 2 4 37
Ustronie morskie 13 7 31

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych RIO, www.szczecin.rio.gov.pl.

podatek od nieruchomości i udziały w pIT w największym stopniu wpływają 
na stabilność i przewidywalność finansową gmin. W najwyższym stopniu budże-
ty badanych gmin zasilają dochody z tytułu podatku od nieruchomości i udziały 
w podatku dochodowym od osób fizycznych. gminy, w których udział z tych 
dwóch podatków osiąga średnio 40% i powyżej, to: Kołobrzeg (52%), biesiekierz 
(43%), Kobylanka (42%), mielno (40%), Stepnica (40%). Wpływy z pozostałych 
podatków i opłat kształtują się na poziomie od 2% do 14%, z wyjątkiem gmin: 
Rymań (22%) i mielno (19%).
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Jak przedstawiono na rysunku 2, gminy: Ostrowice i Rewal osiągnęły naj-
większe dochody z majątku w latach 2010–2013, odpowiednio 39% i 34%. 
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Rysunek 2.  Średni udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem w latach 2010–
2013 w wybranych gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych RIO, www.szczecin.rio.gov.pl.

Tabela 4 

Średnie dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010–2013  
w wybranych gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego

Nazwa gminy
Dochody podatkowe 

i opłaty w przeliczeniu  
na mieszkańca

Dochody 
majątkowe  

na mieszkańca

Dochody podatkowe, opłaty,  
dochody majątkowe w przelicze-

niu na mieszkańca
Rewal 4749 4000 8748
mielno 3690 1246 4937
Stepnica 3608 965 4573
Ustronie morskie 3301 1014 4315
Kołobrzeg 2416 326 2742
Kobylanka 1940 618 2557
postomino 1907 565 2472
Rymań 1888 665 2553
Darłowo 1770 350 2121
biesiekierz 1684 77 1761
Stare Czarnowo 1636 288 1923
manowo 1163 297 1460
Siemyśl 1136 275 1411
Dygowo 1123 370 1493
Ostrowice 808 2257 3066

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych RIO, www.szczecin.rio.gov.pl i danych gUS, 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc.
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Analiza danych z tabeli 4 pokazuje, że do gmin o najwyższym poziomie 
zarówno dochodów podatkowych i opłat, jak również z tytułu dochodów mająt-
kowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca należą: Rewal (8748 zł), mielno 
(4937 zł), Stepnica (4573 zł), Ustronie morskie (4315 zł). Są to więc gminy znaj-
dujące się w czołówce najbogatszych.

W tabeli 5 uporządkowano gminy według wielkości dochodów na 1 miesz-
kańca, a następnie zestawiono z poziomem wydatków inwestycyjnych na miesz-
kańca i udziałem wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

Tabela 5

Skala wydatków majątkowych w stosunku do dochodów  
w wybranych gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego  

– średnie wielkości za okres 2010–2013 

Nazwa gminy
Dochody podatkowe, 

majątkowe,  
opłaty na mieszkańca 

Wydatki majątkowe 
na mieszkańca

Udział wydatków  
majątkowych  

w wydatkach ogółem (%)
Rewal 8748 3654 34
mielno 4937 1624 26
Stepnica 4573 4744 58
Ustronie morskie 4315 2020 28
Ostrowice 3066 3353 48
Kołobrzeg 2742 1176 32
Kobylanka 2557 1206 28
Rymań 2553 1171 23
postomino 2472 1127 26
Darłowo 2121 939 21
Stare Czarnowo 1923 577 17
biesiekierz 1761 348 11
Dygowo 1493 840 24
manowo 1460 651 19
Siemyśl 1411 406 12

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z RIO i danych gUS za okres 2010–2013.

Kontrast pomiędzy gminami o najwyższych dochodach a gminami o niż-
szych dochodach nie przekłada się w takim samym stopniu na różnice poziomu 
wydatków majątkowych poszczególnych gmin. Dochody gminy Siemyśl stanowią 
tylko 16% dochodów gminy Rewal, przy czym udział wydatków majątkowych 
gminy Siemyśl w wydatkach majątkowych gminy Rewal wynosi 35%. Średni 
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem gminy mielno (26%), plasu-
jącej się na drugiej pozycji pod względem dochodów na jednego mieszkańca, jest 
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niższy od średniego udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem gmi-
ny Kobylanka (28%). Z kolei średni udział wydatków majątkowych gminy Rewal 
(34%) jest zbliżony do poziomu wydatków inwestycyjnych gminy Kołobrzeg 
(32%), której dochody na mieszkańca stanowią zaledwie 31% dochodów na 
mieszkańca gminy Rewal. Dochody gminy Dygowo stanowią niespełna 35% do-
chodów gminy Ustronie morskie, podczas gdy udział wydatków majątkowych 
gminy Dygowo stanowi 86% wydatków majątkowych gminy Ustronie morskie.

Tabela 6

Zadłużenie i obsługa długu a poziom dochodów w wybranych gminach wiejskich  
województwa zachodniopomorskiego – średnie wielkości za okres 2010–2013 

Nazwa gminy

Dochody podat-
kowe, majątkowe, 
opłaty na miesz-

kańca

Obsługa długu 
na mieszkańca

Zadłużenie  
na mieszkańca

Skala zadłużenia 
w stosunku  

do dochodów 
w przeliczeniu  

na mieszkańca (%)
Rewal 8 748 539 14 236 163
mielno 4 937 149 3 222 65
Stepnica 4 573 0 0 0
Ustronie morskie 4 315 177 3 452 80
Ostrowice 3 066 225 5 924 193
Kołobrzeg 2 742 29 487 18
Kobylanka 2 557 175 3 740 146
Rymań 2 553 71 2 175 85
postomino 2 472 78 1 886 76
Darłowo 2 121 53 1 389 65
Stare Czarnowo 1 923 57 1 410 73
biesiekierz 1 761 59 1 023 58
Dygowo 1 493 43 1 075 72
manowo 1 460 84 1 778 122
Siemyśl 1 411 42 780 55

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z RIO i danych gUS za okres 2010–2013.

Z danych przedstawionych w tabeli 6 wynika, że gminy o najwyższych 
dochodach na jednego mieszkańca obciążone są jednocześnie wysokim zadłu-
żeniem i obsługą długu na jednego mieszkańca. W gminie Ostrowice skala za-
dłużenia w stosunku do analizowanych dochodów sięga nawet 193%, w gminie 
Rewal – 163%, a w gminie Kobylanka – 146%. Wyjątkiem jest gmina Stepnica, 
która w analizowanym okresie nie posiadała zadłużenia. 
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Dokonywanie oceny zamożności gmin na podstawie wskaźnika dochodów 
własnych na mieszkańca znajduje swoje uzasadnienie, jednak próba zestawienia 
tej zasobności ze wskaźnikami inwestycji, zadłużenia – pozwala na szersze uję-
cie i ocenę zasobności gmin. Niewątpliwie największym potencjałem gmin są 
ich dochody podatkowe i dochody z opłat. Udział tych dochodów w strukturze 
decyduje o statusie finansowym, determinującym możliwości rozwoju. 

Tak zwane „gminy obwarzankowe”, które zlokalizowane są wokół miast, 
znajdują się w stałym kręgu zainteresowań gmin miejskich, właśnie ze względu 
na możliwość pozyskania dużych wpływów podatkowych zamożnych mieszkań-
ców okolicznych miejscowości.

Złudnym źródłem bogactwa mogą być dochody majątkowe, które w krót-
kim okresie mogą pozwolić na zwiększenie nakładów inwestycyjnych, należy 
jednak pamiętać, że każde źródło ma swoje dno. Krótkotrwałe bogactwo staje się 
bagażem, który trzeba dźwigać przez kolejne lata. przykładem może być gmi-
na Ostrowice, której dochody podatkowe i z opłat stanowią zaledwie 14%, przy 
średnim udziale wydatków majątkowych na poziomie 48% i zadłużeniu 143%. 
Według danych gUS gmina ta zajęła w 2013 roku 4. miejsce wśród najzamoż-
niejszych gmin wiejskich w województwie zachodniopomorskim, z dochodami 
własnymi w wysokości 5401 zł na mieszkańca. Dla porównania, w 2012 roku 
wskaźnik ten wynosił 1953 zł na mieszkańca. Takie wahania dochodów mogą 
wynikać z napływu dochodów majątkowych, które, jak wcześniej wspomniano, 
nie mają charakteru stałego. 

Z pewnością na miano najzamożniejszej gminy zasługuje gmina Stepnica, 
zajmująca wysoką pozycję pod względem analizowanych dochodów w przeli-
czeniu na mieszkańca, jednocześnie utrzymuje ona wysoki poziom wydatków 
majątkowych, nie posiadając zadłużenia. Wątpliwości może budzić zakwalifiko-
wanie gminy Rewal do najzamożniejszych, skoro jej zadłużenie na koniec 2013 
roku wynosi 259%. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, najbardziej zamożne gminy posia-
dają wyższy lub zbliżony poziom zadłużenia w stosunku do gmin o niższym 
statusie zamożności. mając na uwadze słowa: „tym więcej chcesz, im więcej 
masz”, bogate gminy mogą mieć skłonność do zwiększania wydatków czy po-
dejmowania odważnych decyzji finansowych w zakresie zaciągania zobowiązań. 
Skutkiem takiego działania jest rosnące zadłużenie, które, wpływając na wzrost 
wydatków bieżących, poprzez obsługę długu, automatycznie obniża możliwości 
inwestycyjne, co z kolei może wpływać na decyzje o dalszym zadłużaniu. 
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Omówione w artykule mierniki umożliwiają pewną porównywalność mię-
dzy gminami. Analizując gminy o podobnym wskaźniku dochodów własnych na 
mieszkańca, można wyciągnąć wnioski dotyczące prowadzonej polityki finan-
sowej.

Podsumowanie

powszechny przekaz o wysokiej pozycji dochodowej gminy wyzwala więk-
sze oczekiwania społeczności lokalnej w zakresie wydatków, przy jednoczesnym 
braku pełnego obrazu sytuacji finansowej gminy.

Dokonanie oceny zamożności gminy wymaga głębszej analizy struktury 
dochodów własnych oraz uwzględnienia wskaźników inwestycji i zadłużenia. 
Zestawienie wszystkich przedstawionych mierników uwidacznia bardziej realny 
obraz „zamożności”. 

przedstawione wyniki badań potwierdzają, że gminy o wysokim poziomie 
dochodów własnych nie zawsze zasługują na miano „najzamożniejszych”. 
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ASSESSMENT OF WEALTH OF THE COMMUNES  
ON THE EXAMPLE OF SELECTED COMMUNES  

FROM THE ZACHODNIOPOMORSKIE PROVINCE

Summary

A common message on high income position of the commune triggers higher ex-
pectations of the local community in the scope of expenses with the lack of a full picture 
of the financial situation of the commune at the same time. providing the assessment of 
the commune’s wealth requires a thorough analysis of own income structure and includ-
ing all investment and indebtedness ratios. The juxtaposition of all measurement means 
presented defines the issue of “wealth” in a more realistic perspective. The research re-
sults presented confirm that the communes with high level of own income do not always 
deserve being called „the richest ones”. 

Keywords: own income, taxes and charges, indebtedness, wealthiness
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Streszczenie

Artykuł dotyczy badań związanych z samodzielnością finansową regionalnego sa-
morządu terytorialnego w okresie światowego kryzysu gospodarczego. Kryzys ten, jako 
podstawowa przyczyna spowolnienia gospodarczego, w znacznym stopniu wpływa na 
zwiększanie zadłużenia samorządowych finansów. badania koncentrują się również na 
problemach społecznych i ekonomicznych polskich regionów oraz ich konsekwencjach 
finansowych. Rozwój przedsiębiorczości, zmiany w obowiązującym prawodawstwie, 
skuteczna ściągalność podatków i wykorzystanie możliwości finansowania rozwoju ze 
środków UE mogą, w ocenie autora, przyczynić się do poprawy efektywności gospoda-
rowania, niezbędnej dla zachowania imperatywu samodzielności.
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Jednostki samorządu terytorialnego realizując przydzielone im zadania 
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U podstaw tej działalności nie leży jednak autonomia finansowa wynikająca 
z systemu samofinansowania polegającego na gospodarce opartej na dochodach 
własnych pozyskiwanych z wielu różnorodnych źródeł. W polsce finansowanie 
działalności samorządu terytorialnego, w tym także samorządu regionalnego, 
odbywa się w oparciu o samodzielność finansową. System ten, polegający na 
swobodzie dysponowania zgromadzonymi środkami, nie wymaga konieczności 
zapewnienia wystarczającej wielkości dochodów własnych, lecz przewiduje rów-
nież finansowanie w postaci transferów pochodzących z budżetu państwa. 

Czasy współczesne, w jakich żyjemy, nacechowane są licznymi zmiana-
mi politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi związanymi z postępującymi 
procesami globalizacji, integracji europejskiej, turbulencjami gospodarczymi 
wynikającymi z trwającego wciąż światowego kryzysu gospodarczego. polska 
gospodarka, w porównaniu do innych państw zrzeszonych w Unii Europejskiej, 
w miarę spokojnie odczuła największe nasilenie skutków tego kryzysu. Jednak 
nie udało się uniknąć związanego z nim spowolnienia gospodarczego skutku-
jącego występowaniem zjawisk negatywnych, m.in. takich jak utrzymujące się 
bezrobocie, zwłaszcza w populacji ludzi młodych, bezpowrotna imigracja zagra-
niczna ludności, wzrastające zadłużenie sektora finansów publicznych, w tym 
także samorządu terytorialnego.

mając na uwadze to, że na samodzielność finansową jednostek samorzą-
du terytorialnego wpływa ich sytuacja finansowa, w tym m.in. poziom deficytu 
budżetowego i stan zadłużenia, warto podejmować badania nad możliwościami 
zwiększenia efektywności finansowania tych podmiotów. Celem opracowania 
jest zbadanie, czy współczesne problemy społeczne i ekonomiczne oddziaływają 
na samodzielność finansową polskich regionów. 

1. Światowy kryzys i jego oddziaływanie na polską gospodarkę

Trwający od 2007 roku współczesny światowy kryzys gospodarczy jest 
największym kryzysem od lat trzydziestych ubiegłego wieku. podobnie jak po-
przedni miał on swój początek w Stanach Zjednoczonych, skąd przeniósł się do 
Europy. boleśnie odczuwają to gospodarki wielu państw Starego Kontynentu, 
jednak jego końcowe efekty nie są jeszcze dokładnie zbadane. W początkowej 
fazie kryzysu polska, podobnie jak niektóre inne gospodarki rozwijające się, 
nie odczuwała bezpośrednio ujemnych skutków, lecz w miarę tendencji recesyj-
nych w gospodarce światowej kryzys stopniowo zaczął wpływać także na polską 
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gospodarkę1. Warto zwrócić uwagę na to, że w okresie ostatnich dwóch dekad 
w polsce postępował proces szybkiej realnej konwergencji zarówno w stosunku 
do krajów Unii Europejskiej, jak i wszystkich krajów transformacji. przeciętna 
roczna stopa wzrostu pKb w latach 1990–2013 wyniosła 2,9%, a w bogatych 
krajach UE 15 wynosiła zaledwie 1,5%2. Z przywołanych danych wyraźnie wy-
nika, że w przypadku całej polskiej gospodarki spadek pKb, pomimo trwającego 
kryzysu, w porównaniu do innych państw odbywał się w miarę łagodnie. Jednak 
dynamika pKb per capita w ujęciu regionalnym wykazuje znaczne dysproporcje 
w tym zakresie. Widać to w tabeli 1.

Tabela 1

produkt krajowy brutto (pKb) według województw  
w latach 2005, 2010–2013 (ceny bieżące)

Województwo
W zł na jednego mieszkańca Na jednego mieszkańca,

polska = 100
2005 2010 2011 2012 2013 2005 2010 2011 2012 2013

Dolnośląskie 26 689 42 015 45 970 47 440 48 402 103,4 112.6 114,0 113,1 112,1
Kujawsko-pomorskie 22 329 30 987 32 974 34 095 35 584 86,5 83,0 81,8 81,3 82,4
lubelskie 18 066 25 840 28 103 29 479 30 477 70,0 69,2 69,7 70,3 70,6
lubuskie 23 390 31 604 33 561 34 862 36 136 90,6 84,7 83,2 83,1 83,7
łódzkie 23 851 34 636 37 385 39 080 40 283 92,4 92,8 92,7 93,2 93,3
małopolskie 22 856 32 752 35 781 36 961 38 134 88,6 87,8 88,7 88,1 88,3
mazowieckie 39 699 59 217 63 776 66 755 68 682 153,8 158,7 158,2 159,2 159,1
Opolskie 21 526 30 669 32 985 33 888 34 886 83,4 82,2 81,8 80,8 80,8
podkarpackie 18 609 25 958 28 267 29 333 30 706 72,1 69,6 70,1 70,0 71,1
podlaskie 19 100 27 288 29 452 30 055 31 426 74,0 73,1 73,0 71,7 72,8
pomorskie 25 529 35 845 38 690 41 045 41 746 98,9 96,1 95,9 97,9 96,7
Śląskie 27 824 39 884 43 298 44 372 44 960 107,8 106,9 107,4 105,8 104,2
Świętokrzyskie 19 781 28 866 30 743 31 459 31 526 76,6 77,4 76,2 75,0 73,0
Warmińsko-mazurskie 19 458 27 120 29 083 30 065 31 077 75,4 72,7 72,1 71,7 72,0
Wielkopolskie 27 841 39 263 42 428 44 567 46 626 107,9 105,2 105,2 106,3 108,0
Zachodniopomorskie 23 420 32 005 33 911 35 334 36 324 90,7 85,8 84,1 84,3 84,1
polska 25 810 37 317 40 326 41 934 43 168 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: gUS, Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne, 
Warszawa 2015, tabl. 1.

1 por. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Nbp, Warszawa, wrzesień 2009, 
s. 18.

2 Z. matkowski, R. Rapacki, m. próchniak, Porównanie wyników gospodarczych w la
tach 2004–2013, Polska na tle UE, w: Polska. Raport konkurencyjności, red. m.A. Weresa, SgH, 
Warszawa 2014, s. 22.
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Dane z tabeli 1 wskazują na zróżnicowanie dynamiki regionalnego pKb 
per capita. Tylko cztery województwa przekraczały średnią krajową, zamienia-
jąc się miejscami (dolnośląskie, mazowieckie, śląskie i wielkopolskie), a dwana-
ście województw było poniżej średniej. W analizowanym okresie, obejmującym 
lata 2005 oraz 2010–2013, pogłębiły się dysproporcje regionalne, mimo absorpcji 
przez polskę w tym okresie funduszy strukturalnych, których przeznaczenie mia-
ło na celu oddziaływanie wyrównawcze.

W tworzeniu regionalnego pKb dużą rolę odgrywa sfera realna, zwłaszcza 
przedsiębiorczość. Wypada zatem nadmienić, że liczba przedsiębiorstw zareje-
strowanych w polsce w badanych latach była następująca: a) rok 2005 – 1 676 775, 
b) rok 2010 – 1 722 663, c) rok 2011 – 1 784 603, d) rok 2012 – 1 794 943, e) rok 2013 
– 1 771 4603. Z danych tych wynika, że łączna liczba przedsiębiorstw w polsce 
w latach 2005 oraz 2010–2012 wzrastała. Natomiast w roku 2013 zauważalny jest 
spadek o 23 483 przedsiębiorstwa. Niekorzystna tendencja związana ze spadkiem 
liczby przedsiębiorstw najbardziej odczuwalna była w województwach warmiń-
sko-mazurskim i zachodniopomorskim. W pozostałych województwach wystę-
powało znaczne zróżnicowanie w poszczególnych analizowanych latach.

bardzo niekorzystnym zjawiskiem społecznym, z którym nie udało się upo-
rać polskiej gospodarce, jest bezrobocie, utrzymujące się w latach 2005–2013 
na dwucyfrowym poziomie. Jednak jego rozkład w ujęciu statystycznym nie był 
w poszczególnych regionach jednakowy i wykazywał znaczną dynamikę. można 
to zauważyć w tabeli 2.

Najwyższa stopa bezrobocia, według danych podanych w tabeli 2, występo-
wała w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachod-
niopomorskim i lubuskim. Z danych charakteryzujących rynek pracy wynika, że 
w polsce wzrasta bezrobocie długotrwałe. W 2013 roku odsetek bezrobotnych, 
którzy pozostawali bez pracy dłużej niż jeden rok, wyniósł 42,5% (wzrost około 
30% w stosunku do lat 2008–2009), zaś odsetek bezrobotnych, którzy znaleźli 
zatrudnienie w 2012 roku wyniósł 28,7%4 Utrudniona jest zwłaszcza aktywność 
ludzi młodych. Stopa bezrobocia ludzi młodych w polsce wynosi 27,3% i wciąż 
jest wyższa od średniej UE. Zwiększył się też – do 12,2% w 2013 roku – odsetek 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani niekorzystającej z innych form 
szkolenia, np. kursów przyuczających do zawodu. przytoczone dane wskazują  
 

3 Źródło: gUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, Warszawa 2007, 2011, 2014. 
4 Zob. Komisja Europejska, Dokument roboczy, służb komisji, SWD (2015) final, bruksela 

26.02.2015, s. 17.
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na pilną potrzebę zaktywizowania działalności służb pośrednictwa pracy, od któ-
rych należy wymagać zwiększenia skuteczności w rozwiązywaniu sygnalizowa-
nych problemów z dziedziny polityki społecznej.

2. Demograficzne problemy polskich regionów

W polsce niska liczba urodzeń nie gwarantuje już prawie od 25 lat prostej 
zastępowalności pokoleń. Od 1989 roku utrzymuje się okres depresji urodzenio-
wej. Widać to wyraźnie w tabeli 35.

5 Zob. gUS, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do roku 2014, 
Warszawa 2015, s. 4. przywołane źródło także podaje: „W 2013 roku współczynnik dzietności 
ogólnej wynosił 1,26, co oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15–49 lat) przypada-
ło 126 urodzonych dzieci. Optymalna liczba określana jako korzystna dla stabilnego rozwoju to 
2,10–2,15, tj. na 100 kobiet w wymienionym wieku przypada 210–215 rodzonych dzieci”.

Tabela 2
Skala zjawiska i rozkład międzywojewódzki bezrobocia w latach 2005–2013

Województwo
Stopa bezrobocia wg stanu na koniec roku (%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dolnośląskie 20,5 16,8 11,8 10,2 12,5 13,0 12,4 13,5 13,1
Kujawsko-pomorskie 22,3 19,3 15,2 13,4 15,8 16,6 17,0 18,1 18,2
lubelskie 17,0 15,5 13,0 11,3 12,8 13,0 13,2 14,2 14,4
lubuskie 23,3 19,3 14,2 12,4 15,9 15,6 15,4 15,9 15,7
łódzkie 17,9 14,8 11,5 9,2 11,6 12,1 12,9 14,0 14,1
małopolskie 13,8 11,4 8,8 7,6 9,7 10,4 10,5 11,4 11,5
mazowieckie 13,8 11,9 9,2 7,3 9,0 9,4 9,8 10,7 11,1
Opolskie 18,6 16,3 12,0 9,9 12,6 13,1 13,3 14,4 14,2
podkarpackie 18,4 16,5 14,4 13,1 15,5 15,8 15,5 16,4 16,3
podlaskie 15,5 13,3 10,7 9,8 12,6 13,2 14,1 14,7 15,1
pomorskie 19,3 15,5 10,9 8,4 12,0 12,2 12,5 13,4 13,2
Śląskie 15,4 12,8   9,3   6,9   9,2   9,9 10,2 11,1 11,3
Świętokrzyskie 20,6 17,8 15,1 13,9 14,7 14,7 15,2 16,0 16,6
Warmińsko-mazurskie 27,5 23,7 19,0 16,8 20,2 20,0 20,2 21,3 21,6
Wielkopolskie 14,6 11,8   8,0   6,4   9,1   9,2   9,1   9,8   9,6
Zachodniopomorskie 25,6 21,7 16,6 13,4 16,5 17,4 17,6 18,2 18,0
polska 17,6 14,9 11,4 9,5 11,9 12,3 12,5 13,4 13,4

Źródło:  gUS, Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według powiatów za 
lata 2005–2013.
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Tabela 3

Dynamika demograficzna według województw

Województwo
Ogółem miasta Wieś

1990 2000 2010 2013 1990 2000 2010 2013 1990 2000 2010 2013
liczba urodzeń na 1 zgon

Dolnośląskie 1,40 0,92 0,99 0,85 1,33 0,87 0,95 0,80 1,54 1,05 1,09 0,95
Kujawsko-pomorskie 1,45 1,09 1,10 0,97 1,32 0,98 1,01 0,87 1,63 1,26 1,26 1,14
lubelskie 1,43 1,00 0,98 0,86 1,73 1,18 1,16 0,98 1,28 0,89 0,87 0,79
lubuskie 1,61 1,13 1,15 0,97 1,58 1,10 1,13 0,93 1,64 1,17 1,20 1,03
łódzkie 1,00 0,73 0,82 0,72 0,92 0,68 0,80 0,68 1,11 0,83 0,85 0,79
małopolskie 1,62 1,23 1,25 1,13 1,38 1,04 1,14 1,02 1,85 1,43 1,36 1,24
mazowieckie 1,21 0,93 1,14 1,02 1,06 0,87 1,18 1,04 1,42 1,02 1,07 0,98
Opolskie 1,48 1,00 0,93 0,80 1,57 0,98 0,94 0,79 1,41 1,01 0,91 0,82
podkarpackie 1,83 1,30 1,20 1,10 2,03 1,28 1,26 1,13 1,73 1,31 1,17 1,07
podlaskie 1,51 1,02 1,01 0,87 1,94 1,19 1,24 1,03 1,19 0,88 0,79 0,71
pomorskie 1,69 1,30 1,39 1,19 1,39 1,08 1,19 1,00 2,38 1,84 1,86 1,65
Śląskie 1,21 0,92 1,00 0,87 1,18 0,89 0,98 0,84 1,35 1,01 1,09 1,00
Świętokrzyskie 1,33 0,94 0,89 0,76 1,45 0,97 0,95 0,74 1,26 0,93 0,85 0,77
Warmińsko-mazurskie 1,92 1,33 1,22 0,98 1,75 1,21 1,13 0,90 2,12 1,48 1,34 1,09
Wielkopolskie 1,40 1,10 1,32 1,13 1,26 1,00 1,21 1,02 1,58 1,25 1,46 1,28
Zachodniopomorskie 1,66 1,12 1,05 0,91 1,50 1,01 0,98 0,83 1,97 1,39 1,21 1,08
polska 1,40 1,03 1,09 0,95 1,31 0,96 1,06 0,91 1,53 1,14 1,13 1,02

Źródło:  gUS. Rocznik demograficzny, Warszawa 2014, s. 66.

Coraz większym wyzwaniem dla polskiego rynku pracy są zmiany demo-
graficzne i zjawisko starzenia się społeczeństwa. pod względem współczynni-
ka płodności polska zajmuje przedostatnie miejsce w UE (1,3 według ostatnich 
dostępnych danych z 2012 r.). Nie wiadomo jeszcze, jakie będą przyszłe skutki 

Tabela 4

liczba polaków mieszkających w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(stan na 1 stycznia danego roku)

2004 2006 2008 2010 2012 2013
gUS 451 000* 1 170 000 1 860 000 1 690 000 1 670 000 1 720 000
Eurostat 580 000 776 000 1 328 000 1 497 000 1 798 000 1 883 000

* Dane z Narodowego Spisu powszechnego 2002 r.

Źródło:  m. Duszczyk, Ewolucja polskiej polityki migracyjnej w zakresie migracji zarobkowych 
po 1 maja 2004 r., Studia bAS, nr 4 (40), Warszawa 2014, s. 42.
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przepływów emigracyjnych i imigracyjnych6. Według danych Eurostatu w latach 
2004, 2006, 2008 oraz 2010–2013 emigracja polaków stale wzrastała. pokazują to 
dane zamieszczone w tabeli 4. 

3. Samodzielność finansowa polskich regionów w teorii i praktyce

po wprowadzeniu trójszczeblowego podziału administracyjnego państwa 
samorząd terytorialny jako podmiot władzy i gospodarowania w gminie, powie-
cie i województwie stał się zarazem podmiotem polityki na właściwym dla nie-
go terytorium działania. Organy samorządu jako podmioty polityki mają prawo 
określać cele, do których zmierzają. Uprawnione są również do dobierania metod 
i środków, które uznają za odpowiednie i skuteczne w realizacji założonych ce-
lów7.

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują przydzielone im zadania pu-
bliczne z własnych i otrzymanych głównie od państwa środków finansowych. 
prawo do udziału w dochodach publicznych, adekwatnie do przypadających za-
dań, zapewnia tym jednostkom Konstytucja Rp8. Samodzielność finansowa jed-
nostki samorządu terytorialnego, zdaniem m. Jastrzębskiej, „to inaczej prawo do 
samodzielnego prowadzenia samorządowej gospodarki finansowej, czyli pobie-
rania dochodów określonych w ustawach (władztwo dochodowe, w tym władz-
two podatkowe) oraz dysponowania nimi w granicach określonych przez ustawy 
dla realizacji prawnie określonych zadań (władztwo wydatkowe)”9.

6 Z prognoz zawartych w sprawozdaniu na temat starzenia się społeczeństwa z 2015 r., któ-
re uwzględnia migrację netto, wynika, że liczba ludności w wieku produkcyjnym w polsce (od 15 
do 64 lat) zmniejszy się z 27,1 mln w 2013 r. do 25,4 mln w 2020 r. Tempo spadku ludności w wie-
ku produkcyjnym (w % ogółu ludności) jest niepokojące, zwłaszcza że długoterminowe prognozy 
wskazują, że do 2050 r. populacja ta zmniejszy się do 20 mln. por. Komisja Europejska, Dokument 
roboczy, SWD (2015) 40 final, bruksela 26.02.2015, s. 22.

7 Szerzej l. Jędrzejewski, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, 
Oficyna Wydawnicza branta, bydgoszcz – gdańsk 2007, s. 155.

8 W art. 167 ust. 1 Konstytucji Rp (DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.) czytamy: 
„Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowied-
nio do przypadających im zadań”. Warto również przypomnieć postanowienia ust. 2 cytowanego 
artykułu, z którego wynika, że „Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody 
własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa”. 

9 Zob. m. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu gdańskiego, gdańsk 2005, s. 47.
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prawo do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej na podstawie 
uchwały budżetowej nadaje samorządowi regionalnemu ustawa o samorządzie 
województwa10.

Warto nadmienić, że granice samodzielności finansowej są wyznaczone 
przez zakres budżetu oraz uprawnienia poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego dotyczące kształtowania dochodów i dysponowania zgromadzo-
nymi środkami finansowymi. Jest to aspekt dochodowy samodzielności finanso-
wej. Natomiast aspekt wydatkowy wiąże się przede wszystkim z wykonywaniem 
ustawowo przypisanych zadań publicznych, we własnym imieniu i na własną 
odpowiedzialność. prowadząc dalsze rozważania nad samodzielnością finanso-
wą polskich regionów, warto zapoznać się z dochodami, wydatkami i wynikiem 
działalności w poszczególnych latach. Dane finansowe dotyczące wymienionych 
pozycji zawarto w tabeli 5.

Tabela 5

Dochody, wydatki i wyniki budżetów województw w latach 2005–2013 (mln zł)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dochody ogółem 7 066,2 9 485,8 11 348,9 12 660,2 19 548,3 14 104,0 15 067,1 15 236,1 16 120,7
Dochody własne 4 416,7 5 306,6 6 571,6 7 409,4 6 314,7 5 703,1 6 672,6 6 549,1 6 303,1

w tym udziały w podat-
kach dochodowych 3 936,4 4 679,3 5 902,7 5 652,8 5 066,3 4 850,1 5 399,4 5 389,2 5 116,1
– od osób prawnych 3 337,6 3 990,9 5 050,8 4 708,3 4 177,6 3 968,2 4 437,8 4 385,3 4 062,0
– od osób fizycznych 598,8 688,4 851,9 944,5 888,7 881,9 961,6 1 003,9 1 054,1

Środki na zadania własne 
pozyskane z innych źródeł 170,2 749,3 1 177,5 896,6 459,2 67,5 213,9 92,6 62,1
Dotacje celowe z budżetu 
państwa 900,4 1050,9 1 277,7 2 845,3 1305,6 1 820,2 1 865,6 1877,2 1 975,0
Dotacje otrzymane z fundu-
szy celowych 58,5 71,3 59,6 42,3 73,9 198,4 166,8 280,0 89,2
pozostałe dotacje celowe 169,9 226,8 146,4 93,1 192,4 180,8 167,8 229,1 399,4
Dotacje rozwojowe 
(§ 200 i 620)* x x x x 84 410,6 3 192,1 3 490,3 3 701,8 4 652,7
Subwencja ogólna z budżetu 
państwa 1 350,5 2 080,9 2 116,1 2 270,0 2 791,9 2 941,9 2 499,1 2 506,3 2 639,2
Wydatki ogółem 7 587,5 10 028,1 11 092,2 13 002,7 20 468,7 15 245,0 16 338,6 15 760,5 16 527,0
Wynik budżetów –521,3 –542,3 256,7 –342,5 –920,4 –1 141,0 –1 271,5 –524,4 –406,3
* Dotacje z paragrafów 200 i 620 oddzielnie naliczane są od 2009 r. wpierw jako dotacje rozwojowe a od 2010 r. jako dotacje 
celowe.

Źródło:  gUS, Dochody, wydatki i wynik finansowy budżetów województw w latach: 2003–2013, 
Warszawa 2014, tabl. 8.

10 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. DzU z 2013 r., poz. 596 
ze zm.).
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Istotny wpływ na zakres samodzielności finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego ma struktura źródeł dochodów ich budżetów. Słusznie przyjmuje 
się, że samodzielność ta jest tym większa, im większy występuje udział docho-
dów własnych, a mniejszy dochodów pochodzących w ramach transferów otrzy-
mywanych od państwa. posługując się określonym w Konstytucji Rp podziałem 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego na: dochody własne, subwencje 
ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa, spróbujemy ustalić faktyczny zakres 
samodzielności dochodowej samorządowych województw. Dane dotyczące tego 
zagadnienia ilustruje tabela 6.

Tabela 6

Struktura dochodów samorządowych województw  
w latach 2004, 2007 oraz 2009–2013 (%)

Wyszczególnienie 2004 2007 2009 2010 2011 2012 2013

Dochody ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Dochody własne 59,1 68,3 32,4 40,6 44,4 43,0 39,1

w tym:  
udział w pod. dochodowych 55,9 52,0 25,9 34,4 35,8 35,4 31,7

Dotacje celowe 22,4 13,1 53,4 38,7 39,0 40,6 44,5
Subwencja ogólna 18,5 18,6 14,2 20,7 16,6 16,4 16,4

Źródło: obliczenia własne na podstawie Sprawozdań z wykonania budżetu państwa za lata 
2004–2013. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
ministerstwo Finansów, Warszawa.

Analizując strukturę dochodów województw pokazaną w tabeli 6, można 
zauważyć, że tylko do roku 2007 dochody własne stanowiły przeważające źródło 
zasilania finansowego tego szczebla samorządu terytorialnego. Natomiast w po-
zostałym badanym okresie dominowały transfery pochodzące z budżetu państwa 
w postaci subwencji ogólnej i dotacji celowych. Istotną pozycją są dochody własne 
pochodzące z udziałów w podatkach dochodowych (CIT i pIT). Dochody z tego 
tytułu w latach objętych analizą okresu 2004 i 2007 wynosiły odpowiednio 55,9% 
oraz 52,0% i następnie w latach 2009–2013 ich procentowy udział w dochodach 
ogółem uległ obniżeniu. Średnia z tych lat to 32,6%. przyczyną zmniejszającej 
się partycypacji jednostek samorządu terytorialnego w dochodach podatkowych 
są liczne zmiany w konstrukcji podatków dochodowych wprowadzanych od 2004 
roku. Szerzej omawia to zagadnienie K. Surówka, zarazem słusznie stawiając 
tezę, że „obowiązująca od 1 stycznia 2004 roku ustawa o dochodach jednostek 
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samorządu terytorialnego, chociaż w okresie dobrej koniunktury zwiększyła 
dochody samorządom terytorialnym, to w okresie spowolnienia gospodarczego 
znacznie pogorszyła ich sytuację finansową”11.

Zaniepokojenie o stan samorządowych finansów mogą również wzbudzać 
publikowane co roku przez NIK wyniki z przeprowadzanych analiz obejmują-
cych zaległości podatkowe wobec budżetu państwa. Informacje związane z po-
datkami dochodowymi, w których udziały mają jednostki samorządu terytorial-
nego, w tym także województwa, zestawiono w tabeli 7.

Tabela 7

Zaległości podatkowe wobec budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych  
w latach 2005–2013 (mln zł)

Wyszczegól-  
nienie

Rok – stan na 31 grudnia
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zaległości podat-
kowe ogółem 15 267,1 16 668,0 17 044,0 18 440,5 19 075,7 20 567,6 22 915,0 27 100,1 33 111,6

w tym podatki:
– CIT 1 089,5 1 130,7 998,8 1 120,4 940,6 978,7 1 032,0 1 162,7 1 761,1
– pIT 2 735,3 2 947,7 2 670,4 3 022,8 3 349,1 3 631,9 4 060,8 4 757,2 5 293,8

Razem podatki 
dochodowe 3 824,8 4 078,4 3 669,2 4 143,2 4 289,7 4 610,6 5 092,8 5 919,9 7 054,9

Źródło:  NIK, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, za podane w ta-
beli lata, Warszawa.

Dane zawarte w tabeli 7 wskazują na występowanie narastających zaległo-
ści podatkowych wobec budżetu państwa. można to potraktować jako przera-
żający obraz bezradności władz podatkowych albo zastanowić się nad tym, czy 
przypadkiem tendencje te nie wskazują na nadmierność opodatkowania i oddzia-
ływanie klasycznego mechanizmu opartego na krzywej A. laffera. Niepokój jed-
nak może wzbudzić to, że w każdym z badanych lat występowało odpisywanie 
kwot zobowiązań podatkowych z powodu przedawnienia12. W tym miejscu warto 
przypomnieć, że poprzez budżety jednostek samorządu terytorialnego w polsce 

11 Zob. K. Surówka, Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego, 
„Nierówności Społeczne a Wzrost gospodarczy” 2014, nr 37 (1), Kraków, s. 368.

12 Z dokumentów NIK zatytułowanych: Analiza wykonania budżetu państwa i założeń po
lityki pieniężnej za… wynika, że kwoty tych odpisów, z powodu przedawnienia, dla poszczegól-
nych lat, w mln zł, wynosiły odpowiednio: 2005 r. – 728,0, 2006 r. – 932,1, 2007 r. – 1172,5, 2008 
r. – 1158,4, 2009 r. – 2181,2, 2010 r. – 1765,2, 2011 r. – 1299,2; 2012 r. – 1568,3, 2013 r – 1661,2. 
łączna kwota opisanych jako przedawnione i przez to bezpowrotnie utracone należności podatko-
we budżetu państwa za lata 2005–2013 to: 12 856,1 mln zł. 
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finansowane jest około 31% zadań publicznych, natomiast udział tych jednostek 
w dochodach sektora finansów publicznych wynosi tylko 15%13. Dla potrzeb 
dalszej analizy w tabeli 8 pokazano strukturę wydatków samorządowych woje-
wództw w latach 2005–2013.

Tabela 8
Struktura wydatków budżetowych województw samorządowych w latach 2005–2013 (%)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Wydatki ogółem, 
z tego:

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

majątkowe 34,2 36,3 36,7 36,7 48,7 39,0 40,5 37,8 39,7
w tym:
– inwestycyjne 31,4 35,5 35,4 34,8 47,3 37,5 39,4 35,9 38,4

bieżące 65,8 63,7 63,3 63,3 51,3 61,0 59,5 62,2 60,3
w tym:
– wynagrodzenia 

wraz z pochod-
nymi 13,8 11,6 12,0 12,7 9,4 14,0 14,5 15,9 15,3

– dotacje 31,2 35,0 34,1 31,6 29,8 22,9 23,0 24,5 24,1
– wydatki na 

obsługę długu 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1,3 1,8 1,5
– wydatki z tytułu 

udzielonych 
poręczeń i gwa-
rancji 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1

– pozostałe wy-
datki 20,3 16,7 16,8 18,3 11,5 23,0 20,5 19,9 19,4

Źródło:  opracowano na podstawie danych ze Sprawozdań z wykonania budżetu przez jednostki 
samorządu terytorialnego, w wymienionych w tabeli latach, Krajowa Rada RIO.

Analiza danych z tabel 5 i 8 pozwala zwrócić uwagę, że w całym 
badanym okresie rosną wydatki polskich samorządowych województw. 
podstawowa przyczyna wzrostu tych wydatków, w tym również wydatków 
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, tkwi w przekazywaniu samorzą-
dowi terytorialnemu do realizacji coraz to nowych zadań, bez jednocze-
snego zachowania zasady adekwatności finansowania. Również zmiany 
legislacyjne, związane np. z ustawowym podnoszeniem wynagrodzeń na-
uczycieli, znacznie obciążają samorządowe finanse. Na wzrost tych wy-
datków władze samorządu nie mają bezpośredniego wpływu i w związku 

13 por. K. Surówka, Samorząd terytorialny…, s. 367.
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z tym poszczególne jednostki ponoszą konsekwencje finansowe, zwiększa-
jąc swoje zadłużenie. 

Uzyskiwanie wystarczającej wielkości dochodów jest niezbędne do pra-
widłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego związanego 
z realizacją zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 
Niższa niż w latach poprzednich dynamika wpływów z tytułu dochodów skut-
kuje koniecznością zaciągania zobowiązań w postaci różnych tytułów dłużnych 
i w konsekwencji zaliczania ich wartości do ogólnej puli długu publicznego. 

Znawca problemów finansów publicznych prof. C. Kosikowski krytycz-
nie ocenia istniejący system finansowania samorządu terytorialnego w polsce. 
Zwłaszcza w zakresie występowania ograniczonej mocno samodzielności fi-
nansowej ze względu na niski udział dochodów własnych i umożliwienie pla-
nowania deficytu budżetowego. prowadzi to bowiem do zadłużenia, którego 
podmioty dysponujące niewielkimi dochodami własnymi nie są w stanie spła-
cić14. Krytyczna ocena istniejącego systemu finansowania zawarta jest również 
w Raporcie o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Autorzy wskazują 
w nim, że obecna dekoniunktura jaskrawo ujawnia słabe strony mechanizmu fi-
nansowania, i nawołują do zmian umożliwiających zwiększenie samodzielności 
finansowej umożliwiającej realizowanie zadań publicznych bez potrzeby korzy-
stania z instrumentów dłużnych15. 

Z danych gUS wynika, że łączne zobowiązania jednostek samorządu tery-
torialnego, według poszczególnych tytułów, wynosiły 69 159,1 mln zł, w związ-
ku z tym kwota zobowiązań samorządowych województw: 6625,1 mln zł, wyka-
zana w tabeli 9 na koniec 2013 roku, stanowi niespełna 9,6% łącznego zadłużenia 
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w polsce.

główną pozycją zadłużenia, według tytułów dłużnych, w analizowanych 
latach 2005–2013 były kredyty i pożyczki oraz w niewielkim stopniu papiery 
wartościowe. Zaciąganie tego rodzaju zobowiązań wynika z potrzeby zabezpie-
czenia środków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym, jak również re-
alizacji innych celów przewidzianych w art. 89 ustawy o finansach publicznych16. 
Niebezpieczną pozycją zadłużenia są wymagalne zobowiązania, których wartość 

14 por. C. Kosikowski, Naprawa finansów publicznych w Polsce, Wydawnictwo Temida 2, 
białystok 2011, s. 489.

15 Zob. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Narastające dysfunkcje, 
zasadnicze dylematy, konieczne działania, praca zbiorowa, małopolska Szkoła Administracji 
publicznej, Kraków 2013, s. 90.

16 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. DzU z 2013 r., poz. 885, 
ze zm.).
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znacznie się zwiększyła w roku 2013 do kwoty 170,1 mln zł. Natomiast w nie-
wielkim stopniu finansowały potrzeby pożyczkowe samorządów województw 
w latach 2005–2012. Ich istnienie świadczy o naruszeniu art. 44 ust. 3 pkt 3 usta-
wy o finansach publicznych17 i w związku z tym nie powinny one występować.

Podsumowanie

przy dokonywaniu oceny samodzielności finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego w polsce należy mieć na względzie to, że są one głównym usługo-
dawcą i inwestorem publicznym wydatkującym, na realizowane zadania, jedną 
trzecią środków publicznych. Wszelkie niedoskonałości występujące w działal-
ności samorządu terytorialnego, zwłaszcza te z nich, które dotyczą systemu fi-
nansowania, mają swoje przełożenie na niedotrzymywanie wymogów wynikają-
cych z zasad racjonalności i efektywności całego sektora finansów publicznych. 
badania przeprowadzone dla potrzeb niniejszego opracowania uprawdopodob-
niły tezę, że decentralizacja finansowa, stosowana w polsce, w odniesieniu do 
samorządu terytorialnego, w warunkach występującego światowego kryzysu 
ekonomicznego, nie zapewnia tym jednostkom adekwatnych, a więc wystarcza-
jących środków finansowych na pokrycie realizowanych zadań. prowadzi to do 
stale zwiększającego się zadłużenia, którego wielkość w przypadku samorządo-
wych województw wynosiła na koniec 2013 roku 6625,1 mln zł.

17 W myśl którego wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach 
wynikających z wcześniej zaciąganych zobowiązań.

Tabela 9

Zobowiązania samorządów województw w latach 2005–2013 (mln zł)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zobowiązania według 
tytułów dłużnych 882,6 1574,0 2019,3 2289,4 3046,2 4291,2 5555,1 6112,9 6625,1
papiery wartościowe 116,5 226,6 351,0 116,0 448,9 332,7 366,2 335,2 340,1
Kredyty i pożyczki 760,2 1341,6 1665,2 2171,4 2594,3 3951,5 5188,1 5777,3 6114,9
Wymagalne zobowią-
zania 5,9 5,8 3,1 2,1 3,0 6,9 0,8 0,4 170,1

w tym jednostek 
budżetowych z tytułu 
dostaw towarów 
i usług 2,5 3,1 1,1 0,4 0,5 3,6 0,7 0,3 0,2

Źródło:  gUS, Zobowiązania województw według tytułów dłużnych w latach 2003–2013, tabl. 5.
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Z jednej strony obowiązek wykonywania zadań publicznych przez podmio-
ty regionalnego samorządu, z drugiej zaś oczekiwania społeczności lokalnych 
i regionalnych związane z potrzebą polepszania standardów życia dotyczących 
infrastruktury technicznej i społecznej wymagają ponoszenia coraz większych 
nakładów finansowych, których pokrycie znajdowane jest często w zaciąganiu 
zobowiązań o charakterze zwrotnym.

Trudności występujące w całej polskiej gospodarce i jej regionach, na które 
zwrócono uwagę w tekście artykułu, dotyczą: niskiej regionalnej konwergencji, 
spadku liczby przedsiębiorstw, wysokiego stopnia terytorialnego zróżnicowa-
nia bezrobocia oraz wysokiego wskaźnika bezrobocia w populacji ludzi mło-
dych, utrzymującej się na wysokim poziomie emigracji zagranicznej polaków. 
Znacznym problemem społecznym jest również niekorzystna sytuacja demogra-
ficzna polaków, której efektem, w stosunkowo krótkim czasie, będzie zmniej-
szenie się liczby ludności. Wszystkie z wymienionych problemów wpływają na 
stan polskich finansów publicznych, w tym także na finanse samorządu teryto-
rialnego. Finanse tych podmiotów dodatkowo pozbawiane są przysługujących im 
dochodów z powodu nieskutecznej ściągalności podatków dochodowych realizo-
wanej przez państwowe organy podatkowe. 

Omówione w artykule zagadnienia, oparte na przeprowadzonych analizach, 
pozwoliły na zwrócenie uwagi na to, że obowiązujący system finansowania jed-
nostek samorządu terytorialnego18, oparty głównie na transferach z budżetu pań-
stwa, nie sprawdza się, bowiem prowadzi do stale zwiększającego się zadłużenia 
polskiego samorządu terytorialnego i wymaga pilnych nowelizacji. W przypad-
ku tolerowania dotychczasowego tempa wzrostu zadłużenia można spodzie-
wać się dalszego obniżenia własnego potencjału finansowego samorządowych 
województw. Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia trudności w pozyskaniu 
środków na zapewnienie tzw. wkładu własnego wymaganego przy ubieganiu się 
o wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej zwłaszcza dla planowanych 
projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych w nowej perspekty-
wie finansowej, obejmującej lata 2014–2020.

18 podstawa tego systemu uregulowana jest m.in. w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. DzU z 2010 r., nr 80, poz. 526 ze zm.).
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FINANCIAL INDEPENDENCE OF POLISH REGIONS  
IN TERMS OF DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC CHANGES

Summary

The article concerns the research related to regional financial autonomy of local 
government during the global economic crisis. This crisis, as the fundamental cause of 
the economic downturn, has affected significantly the increasing indebtedness of local 
government authorities. The study focused also on the social and economic problems of 
polish regions and their financial consequences. The Author points factors which could 
improve the management efficiency which is necessary to preserve the regional inde-
pendence. These are the development of entrepreneurship, amendments to existing legis-
lation, the effective tax collection and utilization of the EU financial aid.

Keywords: public finance, financial independence of polish regions, effects of economic 
crisis
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impulsem do podjęcia prac nad zmianą ustawy o dochodach tych jednostek z 2003 
roku1 były wyroki i postanowienie sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego2, 
który zalecił zmianę dyskusyjnych rozwiązań prawnych. Do najważniejszych 
dysfunkcji systemu zasilania zewnętrznego JST, w szczególności mechanizmu 
wyrównawczego, zaliczono: brak gwarancji zachowania istotnej części docho-
dów własnych; brak zabezpieczeń przed nadmiernym ubytkiem dochodów wła-
snych w okresie dekoniunktury; możliwość spadku dochodów JST dokonujących 
wpłat wyrównawczych poniżej dochodów przeciętnych; przekazywanie środków 
pochodzących z wpłat także tym JST, które ich dokonują i nie są najuboższymi; 
nieuwzględnienie specyfiki dużych miast oraz struktury demograficznej i se-
zonowego przypływu ludności; ograniczenie kryteriów ustalania beneficjentów 
części równoważącej do wybranych dochodów i wydatków własnych3. po wyro-
kach doraźnie zmodyfikowano zasady wnoszenia wpłat wyrównawczych woje-
wództw w 2015 i 2016 roku, podjęto też prace nad docelowym kształtem systemu 
zasilania zewnętrznego JST. 

Upubliczniony projekt zmian w ustawie o dochodach JST jest bardzo ogól-
ny, nie towarzyszą mu też symulacje skutków finansowych dla JST i państwa, 
niemniej jednak zasadne jest podjęcie dyskusji nad proponowanymi rozwiąza-
niami. Celem artykułu jest ocena przedstawionego w czerwcu 2015 roku zarysu 
projektu zmian w konstrukcji mechanizmu wyrównawczego dla gmin z punktu 
widzenia spełnienia postulatów teorii federalizmu fiskalnego odnoszących się do 
pożądanego kształtu tego mechanizmu.

1. Dochody wyrównawcze gmin w świetle teorii federalizmu fiskalnego  
– wybrane zagadnienia

państwo udziela gminom subwencji i dotacji z wielu powodów, ale rozwa-
żania w tym punkcie prowadzone są tylko w kontekście transferów przekazywa-
nych w związku ze zjawiskiem poziomej nierównowagi fiskalnej, która przejawia 

1 Ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. DzU z 2015 r., 
poz. 513.

2 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31.01.2013 r., sygn. akt K 14/11 uzupełniony o po-
stanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 26.02.2013 r., sygn. akt S 1/13 oraz wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 4.03.2014 r., sygn. akt K 13/11, http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki 
(15.04.2014).

3 Dysfunkcje mechanizmu redystrybucji poziomej i wyroki Trybunału omawia szerzej 
H. Izdebski w: Funkcjonowanie instytucji wpłat na subwencję ogólną („janosikowe”) z punktu wi
dzenia finansów m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego, „Samorząd Terytorialny” 2013, 
nr 11, s. 5−16.
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się w zróżnicowaniu dochodów i wydatków własnych gmin na mieszkańca i uza-
sadnia ich wyrównywanie w procesie redystrybucji pionowej i poziomej. System 
instrumentów finansowych ustanawianych przez państwo (organy centralne) 
w danym czasie w celu wyrównania istniejących między gminami różnic w wy-
sokości ich dochodów własnych (zdolności dochodowej) lub ich wydatków na 
zadania własne (potrzeb wydatkowych) na mieszkańca oraz prawne, organiza-
cyjne i planistyczne ramy ich stosowania obejmuję mianem mechanizmu wy-
równawczego (wyrównania finansowego). Oba rodzaje różnic łączę w pojęciu 
(międzygminnych) różnic (nierówności) fiskalnych.

Tak rozumiany mechanizm wyrównawczy można scharakteryzować, bio-
rąc pod uwagę jego podstawowe komponenty (wymiary) tj. jego cel (przedmiot), 
podejście do wyrównania i jego zakres, instrumenty osiągania założonego celu 
i źródła ich finansowania oraz organizację procesu wyrównywania międzygmin-
nych różnic fiskalnych. 

Celem polityki wyrównawczej państwa prowadzonej w samorządowym 
podsektorze finansów publicznych może być wyrównywanie różnic w zdol-
ności dochodowej gmin lub w ich potrzebach wydatkowych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. przez zdolność tę należy rozumieć możliwości osiągania 
dochodów własnych, w szczególności z podatków i opłat lokalnych. Szacuje się 
ją zwykle przy założeniu, że wszystkie gminy pobierają daniny lokalne według 
takich samych lub średnich dla państwa stawek podatkowych i pomija się ubytek 
dochodów spowodowany stosowaniem preferencji podatkowych. Z kolei określe-
nie „potrzeby wydatkowe gmin” używane jest w znaczeniu minimalnej kwoty 
środków niezbędnych do zaspokojenia standardowych potrzeb z zakresu obo-
wiązkowych zadań własnych o charakterze bieżącym4. Wyrównywaniu różnic 
w tych potrzebach powinno towarzyszyć określenie standardowych wydatków 
lub standardowego koszyka lokalnych usług publicznych.

Konstrukcji systemu zasilania zewnętrznego przyświeca określona filo-
zofia, mówi się więc o czterech modelach wyrównywania różnic fiskalnych: 
jednolitym, asymetrycznym, aktywizującym [konkursowym] i specyficznym5. 
W pierwszym transfery finansowane są zwykle z jednego źródła, a podział środ-
ków odbywa się na podstawie jednej formuły zawierającej jednolite kryteria 

4 A. Reschovsky, Compensating Local Governments for Differences in Expenditure Needs 
in a Horizontal Fiscal Equalization Program, w: Intergovernmental Fiscal Transfers Principles 
and Practice, The World bank, Washington 2007, s. 400.

5 p.b. Spahn, Equity and Efficiency Aspects of Intragency Transfers in a Multigovernment 
Framework, w: Intergovernmental Fiscal Transfers Principles and Practice, The World bank, 
Washington 2007, s. 78−80.
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dla wszystkich gmin. W drugim odmienne rozwiązania prawne są stosowane 
w odniesieniu do tych gmin, które charakteryzują się określoną specyfiką, np. 
wykonują więcej zadań, mieszka w nich więcej osób, są słabiej zaludnione, poło-
żone peryferyjnie. W modelu aktywizującym gminy rywalizują o środki budżetu 
państwa, przygotowując wnioski o dofinansowanie zadań i przystępując do kon-
kursów. model specyficzny ma zastosowanie do wyrównywania różnic między-
regionalnych; transfery finansowane są z budżetu państwa, ich przeznaczenie jest 
ściśle powiązane z celami polityki regionalnej państwa, więc są one dostępne 
jedynie dla regionów zapóźnionych gospodarczo. 

W konstrukcji mechanizmu wyrównawczego trzeba określić zakres (ska-
lę) wyrównania różnic fiskalnych. Nie można w tym względzie podać optymal-
nego wzorca, ponieważ ludzie mają odmienne poczucie sprawiedliwości, a jej 
satysfakcjonujący poziom może być sprzeczny z dążeniem do maksymalizacji 
dobrobytu w całym państwie6. Wyróżnić można trzy modele zakresu wyrówna-
nia: pełne, częściowe, minimalne7 oraz różne wielkości, w odniesieniu do któ-
rych zakres ten może być ustalany. punktem odniesienia może być np. przeciętny 
poziom dochodów i wydatków wszystkich gmin per capita, gmin danego typu 
administracyjnego, lub określonej ich grupy wyodrębnionej ze względu na liczbę 
mieszkańców bądź wielkość powierzchni.

Elementem rozpatrywanego mechanizmu jest też konstrukcja transferu wy-
równawczego, na którą składają się: jego rodzaj, kryteria wyboru gmin upraw-
nionych do jego otrzymania, sposób kalkulacji środków i ich wyodrębniania 
z puli środków wyrównawczych oraz kryteria ich podziału pomiędzy uprawnio-
ne podmioty. Z konstrukcją tą wiąże się źródło finansowania transferu, które 
determinuje kanał przepływu środków wyrównawczych (redystrybucja pionowa, 
pozioma, mieszana). 

Ostatnim elementem rozpatrywanego mechanizmu jest jego model organi-
zacyjny, przez który należy rozumieć instytucjonalny układ podmiotów zajmu-
jących się przygotowywaniem propozycji dotyczących – szeroko rozumianego 
− kształtu mechanizmu wyrównawczego (i jego zmian), obliczaniem transferów, 
ich przekazywaniem i (ewentualnie) rozliczaniem. Wyróżnić można trzy ta-
kie modele: angielski, kontynentalny, pośredni. Najogólniej można przyjąć, że 
w pierwszym z nich najważniejszą rolę odgrywa niezależna komisja finansowa, 

6 E. Ahmad, g. brosio, Introduction: Fiscal Federalism – a Review of Developments 
in the Literature and Policy, w: Handbook of Fiscal Federalism, Edward Elgar, Cheltenham, 
Northampton 2008, s. 20.

7 b. Dafflon, Fiscal Decentralization, s. 95–96, www.ciesin.columbia.edu/decentraliza-
tion/English/Issues/Fiscal_d.pdf (23.04.2013). 
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w drugim minister finansów lub spraw wewnętrznych, a w trzecim uprawnienia 
obu podmiotów są równorzędne.

Tabela 1

Zasady konstruowania systemu zasilania zewnętrznego gmin,  
w tym mechanizmu wyrównawczego

Nazwa zasadya Treść zasady
Zasada konsekwencji 
celu

Transfery powinny mieć jeden jasno określony cel

Zasada przejrzystości Transfery powinny być dzielone na podstawie prostych, obiektywnych 
i jasnych kryteriów

Zasada stabilności 
(przewidywalności)

Rodzaje transferów i zasady ich przyznawania powinny być względnie 
stałe

Zasada sprawiedli-
wości 

Wysokość przekazywanych środków publicznych powinna być propor-
cjonalna do potrzeb wydatkowych JST i odwrotnie proporcjonalna do ich 
zdolności dochodowej (możliwości gromadzenia dochodów własnych)

Zasada samodzielno-
ści (i odpowiedzial-
ności)

Jednostka samorządu terytorialnego powinna mieć swobodę w wydat-
kowaniu środków pochodzących z transferów, a jednocześnie ponosić 
odpowiedzialność za rezultaty swej działalności

Zasada uwzględniania 
specyfiki JST

Konstrukcja transferów powinna uwzględniać specyfikę JST różnych 
szczebli samorządu terytorialnego, różnych typów administracyjnych 
(np. miejska, wiejska), pełniących odmienne funkcje, różnych pod wzglę-
dem liczby mieszkańców i innych kryteriów

Zasada przezornej 
alokacji

Konstrukcja transferów powinna uniemożliwiać powstawanie miękkich 
ograniczeń budżetowych oraz zjawiska pogoni za rentą (podejmowania 
strategicznych działań w celu otrzymania wyższego transferu)

Zasada systemu 
bodźców 

System transferów powinien stwarzać bodźce do racjonalnego gospo-
darowania środkami publicznymi, stymulowania wysiłku dochodowego 
i rozwoju lokalnego

Zasada ewaluacjib Należy przewidzieć możliwość okresowego kontrolowania efektów prze-
kazywanych transferów i ich wpływu na wysokość dochodów własnych

a Nazwy zasady pochodzą od autorki. 
b Zwana także zasadą zachodzącego słońca (sunset clauses).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Shah, Institutional Arrangements for Intergovernmen-
tal Fiscal Transfers and a Framework for Evaluation, w: Intergovernmental Fiscal 
Transfers Principles and Practice, The World bank, Washington 2007, s. 48–50.

literatura nie podaje gotowych wzorców wszystkich komponentów mecha-
nizmu wyrównawczego. można w niej znaleźć jedynie rekomendacje odnoszące 
się do niektórych z nich, mianowicie8:

8 Zob. np. omawianą w literaturze rekomendację Komitetu Rady Europy nr 1/2005 
z 19.01.2005 r., https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=812131&Site=COE (31.03.2014).
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1. pożądane jest wyrównywanie różnic w zdolności dochodowej i potrze-
bach wydatkowych gmin na mieszkańca.

2. pożądane jest uwzględnianie specyfiki określonych grup gmin, np. wiej-
skich, dużych miast, położonych peryferyjnie.

3. Wskazane jest, aby wyrównanie nie osłabiało aktywności gmin ukierun-
kowanej na stymulowanie rozwoju gospodarczego, pomnażanie źródeł 
dochodów własnych i wzrost wysiłku dochodowego.

4. Transfer wyrównawczy powinien mieć charakter ogólny, a zasady wy-
boru gmin uprawnionych do jego otrzymania, sposób kalkulacji środ-
ków i ich wyodrębniania z puli środków wyrównawczych oraz kryteria 
podziału jasne, względnie stałe i zapisane w przepisach prawnych rangi 
ustawowej.

Kształt projektowanego mechanizmu wyrównawczego jest zawsze zdeter-
minowany następującymi okolicznościami: typem państwa i przyjętym modelem 
samorządu terytorialnego, systemem jego dochodów własnych, celami przypisa-
nymi subwencjom i dotacjom, możliwościami budżetu państwa, możliwościami 
dokonywania wpłat przez JST biernie uczestniczące w redystrybucji poziomej, 
przyjętą doktryną społeczną wyznaczającą poczucie sprawiedliwości oraz do-
świadczeniami historycznymi, w tym wynikającymi z krytyki dotychczasowego 
mechanizmu. pomimo istnienia specyficznych dla danego państwa uwarunko-
wań w literaturze postuluje się, aby system zasilania zewnętrznego JST zbudowa-
ny był z uwzględnieniem określonych zasad (tab. 1). 

2. Charakterystyka projektu zmian w systemie zasilania zewnętrznego 
gmin9

propozycje ujęte w projekcie zmian w systemie zasilania zewnętrznego gmin 
można podzielić na: 1) odnoszące się do ich systemowych dochodów własnych, 
2) modyfikujące filozofię części wyrównawczej subwencji ogólnej (zwanej dalej 
w skrócie subwencją wyrównawczą) oraz 3) dotyczące zmian w przepływie środ-
ków wyrównawczych, w tym w mechanizmie redystrybucji poziomej.

pierwsza zmiana, której intencją jest zdywersyfikowanie źródeł dochodów 
własnych, polega na przyznaniu gminom udziału w podatku od towarów i usług 

9 punkt napisano na podstawie prezentacji multimedialnej pt. System subwencji i wpłat 
do budżetu państwa z dnia 15.06.2015, którą zamieszczono na stronie internetowej ministerstwa 
Finansów. W momencie jego powstawania autorka nie dysponowała pełną informacją na temat 
przygotowywanych zmian.
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przy jednoczesnym zmniejszeniu wskaźnika procentowego udziału w podatku 
dochodowym od osób prawnych. projektodawcy spodziewają się, że spowoduje 
to zmniejszenie różnic fiskalnych między gminami (w ich dochodach podatko-
wych) oraz wpłynie korzystnie na stabilizację dochodów (zmniejszy ich wrażli-
wość na wahania cyklu koniunkturalnego). Nie określono jednak ani wskaźnika 
procentowego obu udziałów, ani zasad ich naliczania. 

Ze względu na to, że w polsce udziały w podatkach państwowych są zali-
czane do dochodów własnych JST, szczegółowa ocena proponowanego rozwią-
zania zostanie pominięta, niemniej jednak podkreślenia wymaga przynajmniej 
jeden problem. Udział w podatku od towarów i usług nie może być udziałem 
w takim samym rozumieniu jak udział w podatku dochodowym od osób praw-
nych (czy fizycznych), tzn. kwota podatku trafiająca do budżetu danej gminy 
musi być oderwana od miejsca zapłaty podatku. Odmienne rozwiązanie dopro-
wadziłoby do narastania różnic dochodowych między gminami i konieczne by-
łoby ich uwzględnianie w systemie transferów wyrównawczych finansowanych 
z budżetu państwa lub z budżetów innych gmin. Oba rozwiązania niepotrzebnie 
komplikowałyby przepływy finansowe w sektorze finansów publicznych. Udział 
w wymienionym podatku pośrednim musiałby być obliczany na poziomie budże-
tu państwa, np. w jednakowej kwocie na mieszkańca rzeczywistego lub przeli-
czeniowego lub z uwzględnieniem określonych kryteriów10. 

modyfikacja subwencji wyrównawczej polega na zmianie: przedmiotu wy-
równania, kryteriów wyznaczania jej beneficjentów oraz organizacji przepływu 
środków wyrównawczych. przewiduje się, że nowa subwencja obliczana będzie 
z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb wydatkowych gmin, co jest zgodne 
z zaleceniami płynącymi z Europejskiej Karty Samorządu lokalnego, z teorii 
federalizmu fiskalnego, z postulatami zgłaszanymi przez samorządowców oraz 
jest zbieżne z praktyką niektórych państw, w szczególności skandynawskich, 
Kanady, Niemiec oraz części państw Europy Środkowo-Wschodniej (np. państw 
nadbałtyckich)11. W omawianym projekcie nie zdefiniowano pojęcia potrzeb 
wydatkowych gmin, przyjęto jednak, że będą one obliczane na podstawie wy-
sokości wybranych wydatków bieżących gmin „netto” (WbN). Na tym tle pod 
pojęciem wydatków bieżących netto należy rozumieć wydatki bieżące ogółem 

10 W. gonet, Partycypacja samorządu terytorialnego w podatkach pośrednich jako źródło 
dochodów, „Finanse Komunalne” 2012, nr 9, s. 18−20.

11 p. Swianiewicz, Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Wyd. 
municipium, Warszawa 2011, s. 98−114; S. Kańduła, Wyrównywanie poziomej nierównowagi fi
nansowej w budżetach gmin w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, „Samorząd Terytorialny” 
2015, nr 6, s. 38−56.
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z pominięciem wydatków bieżących na: oświatę (te zadania, które są uwzględ-
nianie w części oświatowej subwencji ogólnej); zadania (projekty) finansowane 
ze środków UE; obsługę długu i wpłaty wyrównawcze; zadania dofinansowy-
wane dotacjami z budżetu państwa. Nie określono jednak, czy mają to być tylko 
wydatki związane z zadaniami własnymi, czy również z zadaniami zleconymi. 
Za zasadniejsze należy uznać wyrównywanie różnic w potrzebach wydatkowych 
gmin tylko w zakresie ich zadań własnych.

Wydatki, które mają być uwzględniane w konstrukcji subwencji wyrów-
nawczej, wyłoniono w czterech etapach. Na początku obliczono strukturę WbN 
według działów klasyfikacji budżetowej. Następnie wytypowano obiektywne 
czynniki zapotrzebowania (zmienne) wpływające na zróżnicowanie wysokości 
tych wydatków w tych trzech działach, w których są one najwyższe. potem zba-
dano korelację między tymi czynnikami a wydatkami bieżącymi gmin w trzech 
ostatnich latach, na koniec zadaniom przypisano wagi świadczące o znaczeniu, 
jakie przywiązuje do nich rząd. 

Najwyższe wydatki bieżące „netto” ponoszone są przez gminy na zadania 
w działach: administracja publiczna (31,1%), gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska (15,7%), pomoc społeczna (12,5%), transport i łączność (8,9%), kul-
tura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,8%). mankamentem omawianej pro-
pozycji jest to, że strukturę wydatków obliczono łącznie dla wszystkich gmin, 
a więc zarówno dla typowych gmin, jak i dla mających swoją specyfikę miast 
na prawach powiatu. miasta te są z reguły gminami bogatszymi, więc mogą 
swobodniej kształtować politykę wynagradzania swoich pracowników, co mo-
gło wpłynąć na wysokość WbN w poszczególnych działach, w szczególności 
w dziale administracja publiczna.

W następnym kroku dokonano doboru zmiennych świadczących o po-
trzebach wydatkowych gmin, ale tylko w odniesieniu do wydatków z zakresu 
administracji publicznej, gospodarki komunalnej oraz transportu. przyjęto, że 
zmiennymi wpływającymi na zapotrzebowanie finansowe gmin na zadania z za-
kresu administracji jest liczba ludności, a na dwa pozostałe – gęstość zaludnienia. 
Doboru dokonano kierując się następującymi przesłankami: mierzalnością za po-
mocą danych statystycznych, niepodatnością na manipulacje oraz neutralnością 
z punktu widzenia bodźców do racjonalnego gospodarowania środkami publicz-
nymi, w tym do prowadzenia skutecznej polityki rozwoju lokalnego. 

W projekcie zamieszczono wybiórcze informacje na temat korelacji między 
czynnikami zapotrzebowania a wydatkami gmin na wybrane zadania w ciągu 
3 lat. Wykazano, że istnieje korelacja dodatnia między zagęszczeniem ludności 
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na 1 km2 a WbN gmin na transport. Nie podano jednak wartości wskaźnika ko-
relacji i nie określono, dla jakich lat przeprowadzono obliczenia, oraz nie podano 
wyliczeń zależności dla innych zmiennych.

Ważnym etapem obliczania potrzeb wydatkowych gmin jest przypisanie 
poszczególnym kryteriom (czynnikom zapotrzebowania) wag. problem dobo-
ru wag pojawia się wtedy, gdy na dane zjawisko oddziałuje wiele zmiennych 
i gdy celowe jest zróżnicowanie ich znaczenia. Zgodnie z ustaleniami statystyki 
wagi dobiera się bądź metodą uznaniową (ekspercką), bądź przy pomocy me-
tod ilościowych12. prawdopodobnie przypisanie wag nastąpiło z wykorzystaniem 
metod ilościowych. W materiale ministerstwa Finansów zawarto informację, że 
w celu ich wyznaczenia gminy podzielono na grupy według tajemniczych „kry-
teriów skorelowanych z potrzebami wydatkowymi”, następnie wyliczono średnie 
WbN w grupach gmin oraz porównano je ze średnimi wydatkami wszystkich 
gmin. procedura ta przywodzi na myśl metodę szacowania potrzeb wydatkowych 
gmin znaną jako representative expenditure system13. Czynniki zapotrzebowania 
i przypisane im wagi przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2

Czynniki zapotrzebowania finansowego gmin i przypisane im wagi

Kryterium/czynnik zapotrzebowania Waga grupa wydatków i uzasadnienie
gmina do 5 tys. mieszkańców +0,05 Wysokie koszty administracyjne  

– efekty skaligmina od 5 do 10 tys. mieszkańców +0,03
gęstość zaludnienia do 20 osób na 1 km2 +0,15

gospodarka komunalna; rosnące koszty 
utrzymania dróg lokalnych i sieci infra-
struktury komunalnej

gęstość zaludnienia 20–40 osób na 1 km2 +0,12
gęstość zaludnienia 40–60 osób na 1 km2 +0,10
gęstość zaludnienia 60–80 osób na 1 km2 +0,06
gęstość zaludnienia od 2500 do 3000 
osób na 1 km2 +0,02 Transport publiczny; wzrost liczby użyt-

kowników wraz ze wzrostem zagęszczenia 
ludnościgęstość zaludnienia powyżej 3000 osób 

na 1 km2 +0,03

Źródło:  System subwencji i wpłat do budżetu państwa, www.mf.gov.pl (20.06.2015).

12 T. grabiński, Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, Kraków 1992, s. 34.

13 A. Shah, Fiscal need equalization: Is it worth doing? Lessons from international prac
tices, w: Measuring Local Government Expenditure Needs, The Korea Institute of public Finance 
and the Danish ministry of Social Welfare, Copenhagen 2008, s. 41.
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Nowa subwencja wyrównawcza ma być naliczana w określonej wysokości 
w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców obliczanej następująco:

mieszkaniec przeliczeniowy =  
= mieszkaniec faktyczny × (1 + suma wag potrzeb wydatkowych).

W dalszym ciągu podstawowym kryterium jej przyznawania ma być ni-
ski poziom dochodów podatkowych, z tym że nie przedstawiono szczegółowych 
propozycji w tym zakresie. Zasygnalizowano jedynie, że podział ma następować 
z uwzględnieniem potrzeb wydatkowych gmin. Z opublikowanych materiałów 
nie wynika jednak, czy potrzeby te są już uwzględnione w koncepcji mieszkańca 
przeliczeniowego, czy też stosowane będą dodatkowe kryteria.

Zmieniony ma być też mechanizm redystrybucji poziomej. po pierwsze, mo-
dyfikacjom w sposobie obliczania części wyrównawczej subwencji ogólnej ma 
towarzyszyć zmiana przepływu środków wyrównawczych, których wysokość 
będzie sumą środków wyrównawczych przewidzianych w budżecie państwa oraz 
środków pochodzących z wpłat gmin uznanych za bogate. Zlikwidowana więc 
zostanie część równoważąca subwencji ogólnej. po drugie, wpłaty mają być ob-
liczane na podstawie wskaźnika dochodów podatkowych na mieszkańca przeli-
czeniowego, a mają je wnosić gminy, w których wskaźnik ten będzie „znacznie 
wyższy niż średnia krajowa”. Nie określono jednak ani w jaki sposób obliczane 
będą dochody podatkowe, ani jaki będzie próg, po przekroczeniu którego doko-
nywane będą wpłaty (wiadomo, że ma być wyższy niż obecnie). Należy jednak 
zaznaczyć, że w przedstawionych założeniach znalazł się też zapis, że wysokość 
odprowadzanych wpłat będzie obniżona dla JST wszystkich szczebli, np. do po-
ziomu 35% dochodów podatkowych. Konstruując nową formułę wpłaty przyjęto 
założenie, że dochody podatkowe gmin po dokonaniu wpłaty nie mogą być niż-
sze od średniego ich poziomu. Wpłaty obliczane będą wprawdzie na podstawie 
danych sprzed 2 lat (n − 2) w stosunku do roku ich dokonywania (n), z tym że 
w omawianych założeniach przewidziano obniżenie wpłat o 10% w sytuacji gdy 
suma dochodów JST za drugie półrocze roku n − 1 oraz pierwsze półrocze roku 
n będzie niższa od 90% sumy dochodów za drugie półrocze roku n − 2 oraz 
pierwsze półrocze roku n − 1. W konsekwencji początkowo dzielone będzie tylko 
90% środków pochodzących z wpłat, a do 30 września roku budżetowego (roku 
n) minister Finansów będzie informować o zwiększeniu subwencji wyrównaw-
czej. Utworzona w ten sposób nowa część wyrównawcza dzielona będzie mię-
dzy gminy o najniższych dochodach. Kryteria podziału zostaną tak określone, że 
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beneficjentami środków wyrównawczych nie będą gminy wpłacające nadwyżki 
swoich dochodów (dokonujące wpłat).

3. Ocena ministerialnego projektu zmian w mechanizmie wyrównawczym 
dla gmin 

Oceniając wstępny projekt zmian w mechanizmie wyrównawczym dla gmin 
na tle ustaleń literatury przedmiotu, należy stwierdzić, że wychodzi on naprze-
ciw postulatom wyrównywania różnic w zdolności dochodowej gmin (jak do-
tychczas) oraz w ich potrzebach wydatkowych na mieszkańca. Zaprezentowany 
materiał jest jednak na tyle ogólny i wybiórczy, że nie wynika z niego, czy w no-
wym systemie wymienione różnice wyrównywane będą przy pomocy oddziel-
nych transferów, czy też zostanie opracowana jedna formuła odnosząca się do 
wyrównania różnic między potrzebami wydatkowymi a możliwościami ich sfi-
nansowania. pierwsze podejście jest stosowane w państwach skandynawskich 
oraz państwach Europy Zachodniej, a drugie jest charakterystyczne dla państw 
Europy Środkowo-Wschodniej. Niezależnie od tego, które podejście zostanie za-
stosowane, zdolność dochodowa gminy obliczana będzie (prawdopodobnie) po-
przez podzielenie jej potencjalnych dochodów podatkowych (jak obecnie) przez 
liczbę mieszkańców przeliczeniowych.

W tym miejscu trzeba się odnieść do koncepcji potrzeb wydatkowych gmin. 
Wspomniano już, że pojęcie to nie zostało zdefiniowane, wymieniono jedynie 
rodzaje wydatków bieżących, które pomija się przy szacowaniu tych potrzeb. 
Za uzasadnione uważam odnoszenie tych potrzeb tylko do wydatków na zadania 
własne o charakterze bieżącym. Jestem przekonana o zasadności pomijania wy-
datków na obsługę długu i wpłaty wyrównawcze oraz finansowanych ze środków 
UE i budżetu państwa. W ten sposób próbuje się „oczyścić” potrzeby wydatkowe 
z preferencji lokalnych i pomija się różną skuteczność gmin w ubieganiu się o do-
finansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz efektywność w wydatkowaniu tych 
środków. Idea pomijania wydatków na niektóre zadania oświatowe jest czytelna, 
ale z doświadczeń innych państw14 wynika, że wydatki na oświatę są składnikiem 
wskaźnika obrazującego potrzeby wydatkowe gmin. Jednak ich uwzględnianie 
byłoby równoznaczne z likwidacją obecnej części oświatowej subwencji ogól-
nej. Ujęcie we wskaźniku WbN wydatków finansowanych dotacjami ze źródeł 

14 Tak jest np. w Szwajcarii (S. Kańduła, Metodyka pomiaru potrzeb wydatkowych gmin, 
„Finanse Komunalne” 2015, w druku).
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zagranicznych oraz z budżetu państwa powodowałoby dwukrotne finansowanie 
tych samych wydatków z funduszy publicznych.

Niejasne jest to, dlaczego potrzeby wydatkowe gmin mają być obliczane 
tylko w odniesieniu do zadań z zakresu administracji publicznej, gospodarki ko-
munalnej i transportu. Uwzględnianie wydatków na administrację jest koncep-
cją odmienną od przyjętej w innych państwach, choć są tutaj różne praktyki. 
Zróżnicowanie płac w administracji lokalnej uwzględnia się w Szwecji i Australii. 
Stałą dla wszystkich gmin wielkość potrzeb związaną z tymi wydatkami 
uwzględniano kiedyś w Danii, ale zrezygnowano z tego, ponieważ nie zachęcało 
to do łączenia się gmin. Dyskusyjne jest nie tylko wyrównywanie potrzeb odno-
szących się do działu administracja publiczna, ale także pomijanie wielu innych 
ważnych zadań wykonywanych przez gminy, w szczególności z zakresu pomocy 
społecznej, które są uwzględniane w innych państwach, np. w Danii i Norwegii.

Dobrym rozwiązaniem jest obliczanie potrzeb wydatkowych na podstawie 
informacji o kształtowaniu się WbN gmin w okresie trzech lat poprzedzających 
obliczenie transferu. W ten sposób zapewnia się większą stabilizację wysokości 
przekazywanych kwot w poszczególnych latach oraz minimalizuje się wpływ 
nadzwyczajnych sytuacji powodujących znaczny wzrost lub spadek WbN.

W projektowanym systemie próbuje się respektować także postulat uwzględ-
niania specyfiki gmin, z tym że jest ona określana pośrednio poprzez przypisanie 
wag do czynników zapotrzebowania obrazujących potrzeby wydatkowe wspólno-
ty. próbuje się w ten sposób uwzględnić specyfikę gmin małych do 5 i do 10 tys. 
mieszkańców, gmin o niskiej gęstości zaludnienia (które zostały podzielone na 
cztery klasy; w pierwszej znalazły się gminy o gęstości zaludnienia do 20 osób 
na 1 km2, a w ostatniej te, w których na 1 km2 mieszka od 60 do 80 osób) oraz 
specyfikę gmin dużych (o czym świadczy przyjęcie dwóch wag – dla gmin o gę-
stości od 2500 do 3000 oraz powyżej 3000 osób na 1 km2). Należy w tym miejscu 
przypomnieć, że średnia gęstość zaludnienia w państwie wynosi 123 osoby na 
1 km2 15. W projektowanym systemie nie uwzględnia się jednak (przynajmniej 
nie zapisano tego w upublicznionym materiale) specyfiki wynikającej z funkcji 
pełnionej przez gminę, jej typu administracyjnego, statusu prawnego (typowa 
gmina, miasto na prawach powiatu). 

Na pełną ocenę przedmiotowego projektu z punktu widzenia zasad konstru-
owania systemu zasilania zewnętrznego gmin jest jeszcze za wcześnie, ponie-
waż w opublikowanym materiale nie zamieszczono informacji o wielu ważnych 

15 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, gUS, Warszawa 2014, s. 82 i 205.
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elementach systemu dochodów uzupełniających dla gmin. można jednak pokusić 
się o kilka spostrzeżeń.

W ustawie o dochodach JST z 2003 roku nie określano celu transferów, nie 
zapisano ich też w omawianym projekcie. W dotychczasowej praktyce przestrze-
gana była zasada stabilności systemu zasilania zewnętrznego gmin, prawdopo-
dobnie będzie tak też dalej. Wydaje się, że projektowany mechanizm będzie re-
spektował zasadę samodzielności gmin, bo wysokość transferu przekazywanego 
w związku z wyrównywaniem potrzeb wydatkowych będzie rosła wraz z liczbą 
mieszkańców przeliczeniowych. 

Wszystko wskazuje na to, że w dalszym ciągu zachowana będzie ogól-
ność transferu, o czym świadczy jego nazwa − część wyrównawcza subwen-
cji ogólnej. W ten sposób przestrzegana będzie zasada samodzielności gmin. 
prawdopodobnie utrzymana też będzie zasada ustawowego unormowania kon-
strukcji transferów wyrównawczych. Nie wiadomo jednak, na ile wyrównywanie 
różnic w potrzebach wydatkowych skomplikuje kryteria podziału środków wy-
równawczych pomiędzy gminy, a więc czy respektowana będzie zasada przejrzy-
stości. przynajmniej częściowo spełniony zostanie postulat uwzględniania specy-
fiki gmin, o czym świadczy zróżnicowanie wag czynników zapotrzebowania dla 
małych gmin oraz gmin nisko i gęsto zaludnionych. prawdopodobnie pominięte 
zostaną inne okoliczności wpływające na specyfikę potrzeb wydatkowych nie-
których gmin (typ administracyjny, pełnione funkcje).

Czynniki zapotrzebowania dobrano tak, aby niemożliwe było manipulowa-
nie ich wielkością w celu otrzymania wyższego transferu, co jest zgodne z zasadą 
przezornej alokacji. Trudno stwierdzić, czy w konstrukcji transferów w nowym 
systemie uwzględnione będą bodźce do prowadzenia racjonalnej gospodarki fi-
nansowej, stymulowania rozwoju gospodarczego, pomnażania źródeł dochodów 
własnych i wzrostu wysiłku dochodowego lub łączenia się gmin. Informacje na 
ten temat nie znalazły się w upublicznionym materiale. Nie wspomina się w nim 
też o dokonywaniu okresowej kontroli efektów wyrównywania nierówności fi-
skalnych.

Niektóre zmiany odwołują się do dysfunkcji mechanizmu redystrybucji po-
ziomej, które potwierdził Trybunał Konstytucyjny. Chodzi tutaj o ustanowienie 
udziału w podatku od towarów i usług, który jest dochodem mniej wrażliwym 
na wahania koniunkturalne niż udziały w podatkach dochodowych. Naprzeciw 
postulatom Trybunału wychodzą też zmiany polegające na obliczaniu wpłat 
z uwzględnieniem przeliczeniowej liczby mieszkańców, określeniu górnej grani-
cy wpłaty oraz ustanowieniu reguły, że dochody podatkowe gmin po dokonaniu 
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wpłaty nie mogą być niższe od średniego ich poziomu. Zachowaniu płynności fi-
nansowej płatników powinno służyć rozwiązanie dopuszczające możliwość obni-
żenia wpłat o 10%. Zgodnie z deklaracją ministerstwa Finansów zaproponowane 
rozwiązania uwzględniają też to, aby beneficjentami środków wyrównawczych 
nie były gminy dokonujące wpłat. Szczegółowych informacji na ten temat nie 
zamieszczono jednak w upublicznionym materiale.

Podsumowanie

Rozpatrując projekt zmian w mechanizmie wyrównawczym adresowanym 
do gmin, z perspektywy jego podstawowych komponentów należy stwierdzić, że 
przedmiotem wyrównania mają być zarówno różnice w zdolności dochodowej, 
jak i w potrzebach wydatkowych gmin liczonych na mieszkańca przeliczeniowe-
go. Koncepcji tej bliżej jest do modelu jednolitego traktowania gmin, ponieważ 
uwzględnia się w nim wprawdzie specyfikę niektórych jednostek, ale nie tworzy 
się dla nich odrębnych formuł wyrównawczych. Jest ona jednak na tyle ogólna, 
że nie znalazły się w niej zapisy dotyczące skali wyrównania różnic fiskalnych. 
lakonicznie potraktowano też opis konstrukcji projektowanego transferu wy-
równawczego. W zasadzie wiadomo tylko, że ma to być część subwencji ogólnej 
oraz że ma być przekazywana gminom najuboższym, a w jej podziale uwzględ-
niana będzie przeliczeniowa liczba mieszkańców. W dalszym ciągu mechanizm 
wyrównawczy ma mieć charakter mieszany, z dominującą rolą redystrybucji pio-
nowej.

Wstępny projekt zmian w mechanizmie wyrównawczym dla gmin odwołu-
je się do rekomendacji wypływających z literatury przedmiotu sformułowanych 
w nurcie teorii federalizmu fiskalnego. przede wszystkim przewidziano w nim 
wyrównywanie różnic w potrzebach wydatkowych oraz uwzględnianie specyfiki 
niektórych gmin (nisko i wysoko zagęszczonych). Oceniany projekt wychodzi 
także naprzeciw zaleceniom Trybunału Konstytucyjnego odnoszącym się do 
mechanizmu redystrybucji poziomej i niektórym postulatom zgłaszanym przez 
innych interesariuszy.
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Summary

Article refers to the system of supplementary income for municipalities in poland, 
especially to fiscal equalization mechanism. The aim of the article is to present and as-
sess the government’s outline of changes in the fiscal equalization mechanism presented 
in June 2015, against the background of the of fiscal federalism literature. The proposed 
solutions go primarily to meet the postulate of equalizing the differences in expenditure 
needs of municipalities. They also take into account the specificity of certain municipal-
ities (population size in small communities, population density). Some of the changes re-
fer not only to the theoretical postulates as to the dysfunction of horizontal redistribution 
mechanism, which confirmed the Constitutional Court (Tribunal).

Keywords: theory of fiscal federalism, municipal revenues, fiscal equalization

Translated by Sławomira Kańduła



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 881 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 118 2015

Magdalena Kogut-Jaworska*

SCOPE OF INCOME INDEPENDENCE  
OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS:  

SITUATION OF WESTERN POMERANIAN LOCAL  
SELF-GOVERNMENT UNITS  

IN THE NATIONWIDE COMPARISON

Summary

Scope and importance of income independence of territorial self-government units 
determines to a large extent their opportunities of development, as well as their real pos-
sibilities to meet existing challenges. Income independence of local governments should, 
by definition, denote independence of local communities in establishing income sourc-
es for the local budget. Assessing the level of income independence is crucial in order 
to measure the actual scope of financial decisions which can be taken by self-govern-
ment units. The aim of the paper is to assess the scope of income independence of local 
self-governments in Western pomerania and to compare it with local self-governments in 
the other regions of poland. 

Keywords: self-government finance, financial independence, income independence, 
communes 

* magdalena Kogut-Jaworska, dr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług, e-mail: magdalena.kogut@wzieu.pl.

DOI: 10.18276/epu.2015.118-12



170 Magdalena Kogut-Jaworska

Introduction

The importance of income independence and the ability to measure it have 
a crucial cognitive function because they provide the necessary information on 
the actual range of financial decisions which can be taken by executives of the 
self-government. The scope of independence of self-government units determines 
to a large extent their opportunities of development and existing possibilities to 
reach the goals set for future. Income independence of communal self-govern-
ments should by assumption, denote independence of self-governmental execu-
tives to establish sources for the local budget. 

The aim of the paper is to analyse, and assess the scope of income inde-
pendence of local self-governments. The research has included all communes di-
vided into country communes, city communes (boroughs) and mixed country/
city communes, and also taking into consideration their location, i.e. regional, 
being the Western pomeranian region (“voivodship”) and countrywide, being the 
communes all over poland. The analysis of type and structure of income is based 
on the assessment of the size and share of participation of the particular, terms of 
own income in financing self-governing activities. 

1. Theoretical approach to income independence of local communities

Financial independence of self-government units is perceived as one of 
the most important attributes of self-governing activities in local communities. 
The financial independence is here guaranteed by legal regulations, and it is in-
cluded into the European Charter of Territorial Self-government, into the polish 
Constitution as well as into The Territorial Self-government Income bill. both 
the Constitution and the Regulations are the guardians of self-governments’ in-
dependence, in particular, of their financial independence. However, the material 
aspect of the independence, i.e. financial resources and other assets are also of 
crucial importance. 

Financial independence does not mean the necessity to generate own in-
come, but involves the freedom of using it even if the income comes as a subsidy. 
Financial independence also involves responsibility for results of the financial 
decisions taken, which has unilateral character according to the existing regula-
tions.1 It is stressed in the literature that self-government units are not independent 

1 Financial independence of territorial self-government units does not have unlimited 
character. It can be limited through an Act of parliament, under the condition that the limitations 
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in the application of budgetary means, but only within the pursued financial pol-
icies. In the above context expenditure independence seems to be less important 
than income independence,2 and thus, the latter is associated with independence 
as such.3 

Table 1

Income aspect of financial independence of territorial self-governments  
– the legal framework 

European Charter of local Self-
government (of 15.10.1985, 
in Strasburg)

Indicates, that local communities have a right, within na-
tional economic policies to have own, adequate financial re-
sources, which existing regulations. moreover, the European 
Charter gives the local communities a right to create own 
financial resources through imposing local taxes and fees 
within the brackets given in the parliamentary bill. 

Constitution of The Republic 
of poland of 2.04.1997

The Constitution guarantees to all self-government units 
a share in public revenues according to the undertaken scope 
of activities. The regulation is widely interpreted as “means 
to goals adequacy rule”. However the financial means will 
only cover the outlays for goals set by parliamentary bills, 
not for those set freely by the self-government’s sole deci-
sions. The constitution also indicates the sources of income 
for realization of the goals to be reached by the self-govern-
ment. 

parliamentary Act of 13.11.2013 
on self-government income 
sources

In accordance with the Constitution which sets frame 
for self-government financing, the Act describes obligatory 
sources of, separately for local communities counties (“po-
wiats”) and regions (“voivodships”), and gives them right 
to collect additional financial means. 

Source:  own compilation based on: Financial Independence of Territorial Self-Government Units 
as Guarantee for successful Self-Governing of Local Communities by E. Feret; law of Our 
Neighbors, volume 1, Constitutional Base for Creation and Development of Civic Society 
in Poland and Ukraine – Good Practices by W. Skrzydło, W. Szapałow, K. Eckhardt, 
D. Steciuk, Rzeszów–przemyśl, pp. 126–147. 

have justification in goals and values protected by the Constitution. m. Dylewski, Financial 
Independence of Territorial Self-Government Units in Time of Economic Slowdown, Szczecin 
University Scientific book, Finance, Financial markets, Insurance, no. 26 (587), 2010, p. 475.

2 The scope of financial independence of territorial self-government units can considered 
in three following dimensions: in collecting income, in relation of expenditures and in financing 
budget deficit of the territorial self-government. l. patrzałek, Finances of the Territorial Self-
Government, Academy of Economy in Wroclaw, Wroclaw 2004, p. 6. 

3 See m. Dylewski, b. Filipiak, m. gorzałczyńska-Koczkodaj, Analytical Methods in 
Activities of Self-Governmental Subsector Units, Difin, 2010, p. 477.
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Income independence is explained as independence of territorial self-gov-
ernment units in establishing income sources for the local budget. Such independ-
ence is only possible through being a subject of law4. However, it must be stressed 
that independence in pursuing self-governmental financial policies does not mean 
total freedom in receiving and spending the money. Financial independence does 
not refer to creating and shaping the legal framework for financial policies but it 
does refer to the application of law and to creation of independent financial poli-
cies within legal frames. In this context, an important role is given to the superi-
ority rule of the income side of the budget over the expenditure side. According 
to that rule the level of expenditures of the self-governmental budget is more 
determined by financial accessibility than by the existing needs.5 The income 
aspect of the financial independence, which guarantees self-governing activities 
of communes, can be found in the laws and regulations referring to the subject.

Transferring the above considerations to the local community level, it must 
be stated that income independence of local communities confirms the self-gov-
ernment activities within realization of public goals6. The range of independence 
will be conditioned by different aspects of material character, including factors 
dependent or independent from activities and actions performed by local com-
munities. Among factors independent from the local community, there must be 
mentioned the following creative factors:7

 – legal framework, i.e. the consideration of the local community financial 
system (which influences the independence level of the self-government 
finances), conditioned by the scope of decentralization of public finance,

 – economic conditions resulting from economic situation in the country and 
in the local community and determining stability and efficiency of par-
ticular income sources, as well as volume and structure of expenditure.

Among factors depending on the local community and having influence on 
the scope of financial independence, there are, in the first place, those resulting 

4 m. Dylewski, Financial Independence…, p. 477.
5 m. łyszkiewicz, Importance of Income Independence, “Self-government and Admini-

stration Newsletter” 2013, no. 7, p. 19.
6 Income independence is usually given more importance than expenditure independence. 

The reason of this phenomenon are complex. However it is mainly indicated that the level of 
own income enables the territorial self-government units to take own decisions. K. brzozowska, 
m. gorzałczyńska-Koczkodaj, m. Kogut-Jaworska, m. Zioło, Financial Policies in Territorial 
Self-Government Units, CeDeWu publishing, Warsaw 2013, p. 93.

7 J. Zawora, Financial Independence of Communal Self-Government in Podkarpackie 
Region, scientific Newsletter of SggW – “Economics and Organisation in Food Industry” 2010, 
no. 81, pp. 141–142.
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from political and organizational conditions which influence the quality of the 
decisions taken according to the local budget policies. Factors independent from 
local community activities are essential in order to broaden the scope of financial 
independence. These factors create the necessary legal and economic framework. 

On the other hand, it must be considered, that the scope of income independ-
ence of communes or boroughs will decide about the income structure, taking 
into consideration an assessment of amount and shares of particular components 
of own income. moreover, the scope of tax imposing power which mirrors the 
level of financial independence of local communities will shape the structure of 
their tax income. The legal power to impose non-tax fees will be decisive in order 
to gain income from own assets. 

2. Analysis of income independence of territorial self-government units

Trying to find proper measurement tools to assess the level of independence 
of self-government units, it needs to be stressed that the sources of budget income 
for self-governments are not uniform economic categories, and therefore they de-
termine, to a various extent, the independence of self-government executives.8 
However, in order to assess the level of income independence, some synthetic 
measures can be applied, which generally refer to categories of income as such. 
They are mainly the basic indicators of income structure, indicators of budget 
balance and indicators of financial independence. 

Two following basic indicators are applied to analyze income independence 
of particular levels of the territorial self-government:9

 – self-government’s own income to overall income ratio,
 – self-government’s own income to overall income ratio calculated without 

a share in pIT and CIT.
Self-government’s own income to overall income ratio characterizes a pos-

sibility to pursue income policy by territorial self-government units.10 However 
the ratio without participation of pIT and CIT (“the narrower ratio”) enables to 
establish the executive powers for a particular territorial self-government through 
a selection of sources, methods and various ways for gaining income, on which 

8 m. Kosek-Wojnar, Problems of Financial Independence of the Territorial Self-
Government, The Economic University in bochnia, bochnia 2014, p. 13.

9 p. galiński, Income Independence of Territorial Self-Government Units – Situation in 
Poland, municipal Finances, http: access 15.07.2015.

10 Ibidem, p. 1.



174 Magdalena Kogut-Jaworska

a particular unit has influence.11 This ratio, showing the level of financial inde-
pendence from the state budget, indicates which level a self-government unit has 
power to generate own income being dependent only on the unit itself. The lower 
the ratio, the more dependence of the self-government unit on the condition of the 
state budget, on general economic situation or on the level of unemployment.12 

In the summary, it can be concluded that self-reliance of territorial self-gov-
ernment units in pursuing own financial policy is closely connected with their em-
powering to collect own income and to shape own expenditure policy. However, 
it is difficult to find criteria for a precise measurement of the level of territorial 
self-governments financial independence. One of the most important criteria to 
assess the financial policies, appears to be effectiveness in implementation and 
realization of the commended tasks.

3. Assessment of the level of financial independence in local communities 
of Western Pomeranian region

The basic information about the level of financial independence of the ter-
ritorial self-government is the own income to overall income ratio. High share of 
own income favours creating own financial policy by the local community and 
supports its development. High share of own income in the total income indicates 
vast opportunities of the self-government to influence economic and social de-
velopment, and in particular a possibility to use instruments of self-governmental 
interventionism. It needs to be stressed that in the researched period, both the 
share resulting from local taxes and fees in overall revenues, and the share in 
those taxes which are the central budget income, have all been growing steadily. 
both, the dynamics and the average level of the ratios for local communities of 
the Western pomeranian region have shown similarities with the nationwide ten-
dencies. However, the share of subsidies and grants in the total income of the local 
communities in the region has been decreasing. 

The scope of income independence of Western pomeranian local communi-
ties featured hefty tendency to increase in the researched period and was higher 
than the average indicator for a typical local community in poland. The ratio of 
income financial independence for local communities in Western pomeranian 
region positioned itself at the level higher than 50%, whereas the countrywide 

11 Ibidem.
12 See m. Dylewski, b. Filipiak, m. gorzałczyńska-Koczkodaj, Analytical Methods in 

Activities of Self-Governmental Subsector Units, Difin, 2010, pp. 93–96.
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Table 2

basic indicators of income independence of local communities  
in the Western pomeranian region compared with countrywide analysis (%)

Items for comparison local communities in poland local communities  
in Western pomerania

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
A Revenues from 

local taxes and 
fees/total reve-
nues ratio 17.03 17.37 18.35 19.10 18.86 20.47 20.50 21.96 23.52 22.82

b Share in taxes 
being state bud-
get revenues/total 
revenues ratio 14.79 15.95 16.41 16.95 17.37 12.86 13.71 13.38 13.83 14.53

C Subsidies/total 
revenues ratio 31.36 30.68 31.44 30.97 29.09 25.99 24.82 24.65 24.11 22.68

D grants/total 
revenues ratio 24.02 23.83 21.98 20.87 21.57 19.18 18.26 16.88 17.49 17.47

E Revenues from 
local taxes and 
fees/total expen-
ditures ratio 15.44 16.53 18.33 19.24 18.74 18.37 19.34 21.85 23.52 22.54

F Share in taxes 
being state bud-
get revenues/to-
tal expenditures 
ratio 13.42 15.18 16.39 17.08 17.26 11.54 12.93 13.32 13.83 14.35

g Subsidies/total 
expenditures 28.44 29.20 31.40 31.21 28.92 23.33 23.42 24.53 24.11 22.41

H grants/total 
expenditures 21.78 22.68 21.96 21.03 21.44 17.22 17.22 16.80 17.48 17.26

I Own income/
total income 
(financial self – 
reliance/income 
self-reliance 
ratio) 44.62 45.48 46.58 48.16 49.33 51.29 50.97 52.65 54.19 54.79

J Own income – 
share in pIT and 
CIT/total income 
(income indepen-
dence ratio) 29.83 29.53 30.17 31.21 31.97 38.43 37.26 39.27 40.36 40.26

K Own income/to-
tal expenditures 
(income indepen-
dence ratio) 40.46 43.28 46.53 48.52 49.03 46.03 48.08 52.38 54.19 54.12

Source: own summary based on local community budgetary reports. 
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average was approx. 46,83% (see Table 2). Detailed analysis of the data leads to 
the conclusion that in 2014, city boroughs featured the highest level of the ratio 
– 61,08%, followed by mixed city/country communes featuring 51,08%. Country 
communes showed the ratio of 41,95% (see Table 3). However, taking into consid-
eration the second indicator of income independence, it must be concluded that 
the share of own income, without pIT and CIT, in total income was considerably 
lower and showed only 37,25% for city boroughs, and respectively 33,23% for the 
mixed city – country communes and 28,27% for country communes (see Table 3).

Table 3

basic indicators of independence local community income (%)  
according to commune characteristics

Type of commune local communities in poland local communities  
in Western pomerania

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Own income/total income (financial self – reliance/income self-reliance indicator)

City boroughs 58.79 58.64 59.75 60.70 61.08 58.00 52.82 58.79 60.49 59.88
Country communes 35.87 37.14 38.52 40.34 41.95 47.98 49.78 50.48 52.27 53.85
mixed city/country 
communes 46.50 47.43 48.31 50.13 51.08 50.55 50.85 51.66 53.04 53.34
Communes in total 44.62 45.48 46.58 48.16 49.33 51.29 50.97 52.65 54.19 54.79

Own income – share in pIT and CIT/total income (income self-reliance indicator)
City boroughs 37.07 35.64 36.11 36.86 37.25 39.15 34.09 38.77 40.05 40.58
Country communes 25.00 25.24 26.14 27.26 28.27 37.54 38.28 39.43 40.94 41.49
mixed city/country 
communes 31.25 30.98 31.47 32.66 33.23 38.62 37.98 39.35 40.14 39.52
Communes in total 29.83 29.53 30.17 31.21 31.97 38.43 37.26 39.27 40.36 40.26

Own income/total expenditure ratio (income self-reliance indicator)
City boroughs 53.96 56.29 59.74 61.28 61.24 52.33 52.10 57.63 61.32 60.77
Country communes 32.37 35.30 37.88 40.73 41.52 41.59 46.75 51.22 53.72 52.54
mixed city/country 
communes 42.07 44.94 47.50 50.30 50.74 46.13 47.27 51.15 52.02 52.49
Communes in total 40.46 43.28 45.97 48.52 49.03 46.03 48.08 52.38 54.19 54.12

Source:  own research based on budgetary performance report. 

The presented analysis indicates that the changes in the own income/total 
income ratio have shown slight but steady increase, which proves evidently an 
important of the developing trend of income self-reliance in the communes and 
boroughs of the Western pomeranian region. The above is the result of two pro-
cesses: one being a progressing process of decentralization of public finance and 
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the other, relatively large dependence on legislative activity of the central level of 
government (e.g. increase of territorial commune share in pIT and CIT, changes 
in the tax system). 

It can be concluded that the adequate level of own income ensures freedom 
in shaping financial policies of local communities in the Western pomeranian 
region. The level should be as high as possible so that the local communities can 
manage their assets independently, which in consequence leads to stable growth 
of communes. between years 2010 and 2014 the own income/total income ratio 
reached every year the level of 52,8%. The largest group among own income 
were revenues resulting from the share in taxes making the state budget income 
(at present they are 40,26%). This category of income has shown the highest dy-
namics. In the last couple of years they have grown in real terms. 

When discussing the questions concerning income independence and struc-
ture of financing of the goals set for communes in Western pomeranian region 
a necessity for further changes and reforms in public finances needs to be stressed. 
Further conclusions involve the necessity to deepen the beneficial changes intro-
duced through the crucial self-government reform dated 25 years ago which ini-
tiated evolutionary process based on modern public governance. However, there 
is still a needed to improve ways and methods of communal financing despite 
unquestionable and positive changes in debt and liquidity management or in oth-
er related issues. The changes have been made possible as a result of growing 
experience and expertise among the decision makers working in or for the struc-
ture of the self-government. The future directions aimed at faster progress should 
comprise further decentralization of self-government finances being the result of 
broaden decentralization of public objectives. 

Conclusions

When analyzing financial independence, and in particular the polish situa-
tion in this respect, it must be taken into consideration that, due to the complexity 
of legal, social, economic and political processes it is difficult to indicate properly 
the framework and criteria to determine the actual autonomy in pursuing finan-
cial policies. Income self-reliance of territorial self-government units depends, 
in fact, on numerous and interconnected factors of social, economic or urban 
planning nature.

The level of income independence is the result of own income participation in 
the total budget income. The own income share, both in the broader and narrower 
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meaning, compared with total communal income in Western pomeranian region 
was increasing between 2010 and 2014. The steady tendency of improving the 
level of income independence of polish communes and boroughs brings about 
increased possibilities to pursue autonomous financial policies and greater free-
dom in making financial decisions. generally speaking, the level of financial 
self-reliance of communes and boroughs in Western pomeranian region has main-
tained a satisfactory level for the last couple of years, although the dynamics of 
particular indicators, concerning the share of grants or subsidies in total income 
has shown a considerable volatility level. 

It should be concluded that despite improved tendencies concerning finan-
cial self-reliance of communes or boroughs in poland, the scale of application of 
tools shaping local tax policies still remains too small and unsatisfactory. Income 
independence ought to be interpreted more widely, including use of instruments 
of self-governmental interventionism, namely, practical application of tax instru-
ments, i.e. outlining of tax rates and brackets and introduction tax exemptions 
within the existing legal framework. The analyses performed in the paper lead to 
the conclusion that financial self-reliance is implemented into various aspects of 
communal self-government activities. 
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Streszczenie

pomiar samodzielności dochodowej pełni ważną funkcję poznawczą ze względu 
na dostarczaną informację na temat rzeczywistego zakresu decyzji finansowych, jakie 
mogą podejmować organy jednostek samorządu terytorialnego. Zakres samodzielności 
dochodowej jednostek samorządu terytorialnego w dużym stopniu determinuje ich moż-
liwości rozwojowe, a także realne możliwości realizacji postawionych przed samorządem 
zadań. Samodzielność dochodowa samorządów gminnych z założenia powinna ozna-
czać samodzielność organów gmin w stanowieniu źródeł dochodów budżetu lokalne-
go. Celem artykułu jest określenie zakresu oraz przeprowadzenie oceny samodzielności 
dochodowej samorządów gminnych. badaniem objęto wszystkie gminy w podziale na 
gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie i z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego, 
tj. w układzie regionalnym – gminy województwa zachodniopomorskiego i w układzie 
krajowym – gminy w polsce. Analizę rodzaju i struktury dochodów oparto na ocenie 
wielkości i udziału poszczególnych składników dochodów własnych w finansowaniu 
działalności samorządowej.
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Streszczenie

przedmiotem niniejszego opracowania są warunki, jakie powinno spełniać part-
nerstwo publiczno-prywatne (ppp), aby możliwa była realizacja usługi publicznej w spo-
sób ciągły i rentowny. Celem jest stworzenie koncepcji kompletnego podejścia do ppp 
jako rozwiązania problemu trwałej i efektywnej usługi publicznej.
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Wprowadzenie

powszechny jest pogląd, że współpraca pomiędzy partnerami, publicznymi 
i prywatnymi, czy sektorami gospodarki jest niezbędna z punktu widzenia roz-
woju społeczno-ekonomicznego, wymiany informacji, postępu naukowo-tech-
nicznego, przepływu informacji technicznych czy organizacyjnych. partnerstwo 
publiczno-prywatne stanowi jedną z form zaspokajania potrzeb społecznych przy 
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Rozwój koncepcji ppp od końca lat 90. XX wieku jest bezpośrednią kon-
sekwencją koncepcji New Public Management. Koncepcja ta łączy zasady prze-
kształcania struktur i metod pracy administracji publicznej w kontekście polep-
szenia efektywności wykorzystywania zasobów do realizacji usług publicznych1. 
Organy administracji publicznej powinny w swych strukturach organizacyjnych 
oraz metodach zarządzania działać bardziej zgodnie z zasadami organizacji ak-
tywnych w sektorze prywatnym w dążeniu do realizacji usługi publicznej „zo-
rientowanej na wyniki” (tj. efektywność kosztową, wydajność techniczną) i jed-
nocześnie zaspokajającej potrzeby odbiorców usługi2. 

Należy jednak uwzględnić, że nie w każdym przypadku włączenie podmio-
tów prywatnych do realizacji zadań publicznych jest możliwe lub pożądane. Nie 
ma też pewności, że sam fakt włączenia podmiotu publicznego umożliwi bardziej 
efektywną realizację usługi publicznej. Ocena polegających na zwiększeniu efek-
tywności alternatywnych metod realizacji usług publicznych może być dokony-
wana tylko przy całościowej obserwacji splotu powiązań wszystkich uczestników 
oraz przy uwzględnieniu obecnych oraz przyszłych okoliczności dla każdego za-
dania publicznego. Niewątpliwie błędne jest oparcie decyzji o wyborze ppp na 
przesłankach głównie lub jedynie finansowych (czyli ograniczenie ppp do wa-
riantu finansowania inwestycji publicznych/infrastruktury). W realiach polskich 
oczywiście aspekt pozyskiwania środków inwestycyjnych poza ograniczonym 
budżetem publicznym nie jest całkiem wykluczony z kalkulacji decydentów, jed-
nakże nie może on stać się pierwszoplanowy. Na pierwszym planie, zgodnie z za-
łożeniami koncepcji New Public Management, a jeszcze lepiej – koncepcji New 
Public Governance (jako że są dalej idące z punktu widzenia ulepszania zasad 
organizacyjnych związanych z realizacją zadań publicznych w aspekcie całościo-
wym3), powinna znajdować się możliwa koncepcja pozyskiwania usług publicz-
nych, która dzięki specyficznym właściwościom (uwzględnienie cyklu życia pro-
jektu, podział ryzyka, itp.) może doprowadzić do długoterminowej optymalizacji 

1 Zob. np.: C. Hood, The „new public management” in the 1980s: Variations on a theme, 
„Accounting, Organizations and Society” 1995, no. 20, s. 93; R. mcQuaid, Theory of organi
zational partnerships: partnership advantages, disadvantages and success factors, w: The new 
public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance, red. 
S.p. Osborne, Routledge, New York–london 2010, s. 142–148.

2 m. Essig, A. batran, Public-private partnership – Development of long-term relation
ships in public procurement in Germany, w: The 15th Annual IPSERA Conference 2005: Public 
Procurement, 2005, no. 11, s. 221–231.

3 S.p. Osborne, Introduction. The (new) Public Governance: a suitable case for treatment, 
w: The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public go
vernance, red. S.p. Osborne, Routledge, New York–london 2010, s. 5, 8–9.
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realizacji usług. Jednakże zalety takiej koncepcji muszą zostać wykazane indy-
widualnie dla konkretnego planowanego projektu4.

przedmiotem niniejszego opracowania są warunki wykorzystania ppp na 
potrzeby pozyskania długoterminowo i możliwie najbardziej efektywnej realiza-
cji usługi publicznej. Celem jest omówienie ich i zestawienie w spójną, logiczną 
całość, a tym samym zaproponowanie kompletnego podejścia do ppp w poszuki-
waniu najbardziej efektywnej realizacji usługi publicznej.

1. Wskazanie warunków wykorzystania PPP jako metody najbardziej  
rentownej realizacji usługi publicznej

ppp jest traktowane jako metoda najbardziej rentownej realizacji zadania 
publicznego, powodzenie zależy od spełnienia następujących warunków:

a) w świetle koncepcji Public Governance ustalenia, czy porozumienie 
ppp może zostać dodane do listy opcji realizacji konkretnego zadania 
publicznego, co wymaga umiejętności zbadania i wykonania badania 
prowadzącego do znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Czy ppp stanowi 
odpowiednie porozumienie organizacyjne do realizacji konkretnego za-
dania publicznego?”;

b) zachowania równości interesów w porozumieniu ppp, co wymaga zi-
dentyfikowania możliwych sytuacji, w jakich doszłoby do zachwiania 
równości interesów stron przedsięwzięcia oraz określenia środków za-
radczych przeciw nierówności interesów;

c) w przypadku spełnienia obu powyższych warunków, w fazie przedre-
alizacyjnej projektu, konieczne jest porównanie rentowności realizacji 
usługi publicznej różnymi metodami: tradycyjną (w systemie zamówień 
publicznych) i z wykorzystaniem ppp. 

W kolejnych punktach opracowania omówiono sens sprawdzania i treść po-
szczególnych wskazanych warunków.

4 H. Dedy, PPP ist kein Allheilmittel, w: PPP Projekte in Deutschland 2009. Erfahrungen, 
Verbreitung, Perspektiven, Deutsches Institut für Urbanistik (DIfU), berlin 2009, s. 17; J. Hopfe, 
R. Ishorst, PPP trotz voller Kassen?, w: PPP Projekte in Deutschland 2009…, s. 160.
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2. Czy PPP stanowi odpowiednie porozumienie organizacyjne do realizacji 
konkretnego zadania publicznego?

Ustalenie, czy porozumienie ppp może zostać dodane do listy opcji reali-
zacji zadania publicznego, wymaga głębszego zrozumienia przez wszystkich 
uczestników transakcji (ale przede wszystkim partnera publicznego i podmiotu 
finansującego) samej idei koncepcji ppp. Wychodzi się tu z założenia, że zasto-
sowanie ppp jako metody pozyskiwania najbardziej rentownej realizacji usługi 
pub licznej jest uzasadnione, jeżeli zostanie wykazane, że tego rodzaju porozu-
mienia byłyby lepsze od tradycyjnych metod pozyskiwania usługi (system zamó-
wień publicznych). Z perspektywy ekonomicznej potencjalne zalety i wady ppp 
wynikają ze specyficznych właściwości, które odróżniają ppp od tradycyjnych 
metod pozyskiwania. Te wyróżniające cechy koncentrują się na rodzaju kon-
kurencji pomiędzy potencjalnymi partnerami prywatnymi ppp, tzw. podejściu 
opartym na cyklu życia oraz podziale ryzyka związanego z projektem pomiędzy 
partnerów publicznych i prywatnych, a także specyficznych systemach zachęt. 
Wszystkie te cechy powinny zostać uwzględnione także w postępowaniu ban-
kowym ukierunkowanym na poszukiwanie argumentów za podjęciem ppp jako 
najbardziej rentownej metody realizacji usługi publicznej. 

Specyficzne właściwości usług publicznych są powodem, dla którego kon-
kurencja pomiędzy ich dostawcami nie jest zwykle możliwa. powołanie partnera 
prywatnego do realizacji usługi publicznej ma sens, jeśli pozwoli przezwyciężyć 
jednocześnie niedoskonałości rynku i często niższą efektywność sektora publicz-
nego – czyli jeżeli zostanie zapewnione, że wybrany przedsiębiorca nie wyko-
rzysta uzyskanej poprzez ppp pozycji monopolisty do wykorzystania konsumen-
tów5. można to osiągnąć w sytuacji, gdy potencjalni partnerzy prywatni będą 
konkurować o prawo do ograniczonej czasowo obsługi rynku monopolistycznego 
(tzw. konkurencja o rynek) poprzez złożenie niejawnych ofert w postępowaniu 
przetargowym. Zakłada się, że zapewnienie tzw. konkurencji o rynek jest speł-
nione, jeśli dochowane zostaną wszystkie wymagania6:

a) przedsiębiorcy oferujący uczestnictwo w charakterze partnera prywat-
nego nie zawierają ograniczających konkurencję porozumień w zakresie 
swoich ofert;

5 Zob. T. Välilä, How expensive are cost savings? On the economics of public-private part
nerships, „EIb papers” 2005, no. 10, s. 99.

6 m. Fritsch, Marktversagen und Wirtschaftspolitik. Mikroökonomische Analyse des ver
traglichen Nachverhandlungsdesigns bei PPP-Projekten, gabler Verlag, Wiesbaden 2011, s. 213.
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b) wymogi strony publicznej w zakresie zlecanej usługi zostały wyarty-
kułowane i przedstawione w takim zakresie, że podmiot prywatny może 
sporządzić wiarygodną kalkulację kosztów;

c) oferenci zostali poinformowani o rzeczywistym i potencjalnym popycie;
d) na rynkach niezbędnych czynników produkcji występuje efektywna 

konkurencja.
Wykorzystanie projektów ppp powinno służyć do efektywniejszej niż w tra-

dycyjny sposób realizacji usług infrastrukturalnych. Z doświadczeń innych kra-
jów wynika, że często w przypadku projektów ppp efektywność całego procesu 
wykonania usługi (planowanie, budowa, eksploatacja, użytkowanie oraz finanso-
wanie) jest wyższa niż w tradycyjnym pozyskiwaniu usługi infrastrukturalnej7. 
Zwykle projekty zorientowane są na większą efektywność kosztową, co powodu-
je lepszą produktywność wykonania usługi publicznej.

głównym źródłem wysokiego potencjału efektywności (value for money) 
jest z teoretycznego punktu widzenia łączenie różnych faz realizacji usługi in-
frastrukturalnej w pakiety w połączeniu ze zorientowanym na wyniki opisem 
usługi. łączenie faz realizacji usługi z perspektywy partnera prywatnego sta-
nowi zachętę do optymalizacji kosztów w ciągu całego cyklu życia projektu (life 
cycle costing). W szczególności w polu widzenia trzeba mieć połączenie budo-
wy i eksploatacji fizycznej infrastruktury. Teoretyczne uzasadnienie jest nastę-
pujące: jeśli wynagrodzenie partnera prywatnego nie opiera się na wykonaniu 
fizycznej infrastruktury, lecz na przygotowaniu i długoterminowym udostępnie-
niu instalacji, to musi on uwzględnić koszty eksploatacji i utrzymania w swej 
kalkulacji rentowności kosztowej8. Już podczas budowy infrastruktury dokony-
wane są inwestycje, które w przyszłości będą prowadziły do długoterminowych 
oszczędności kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury lub optymaliza-
cji kosztów całego projektu (budowy i eksploatacji). Kalkulacja uwzględniająca 
fazy realizacji usługi nie występuje w przypadku tradycyjnej realizacji usługi. 
bowiem przedsiębiorca, któremu zlecono jedynie budowę fizycznej infrastruktu-
ry, nie odpowiada za koszty eksploatacji i stąd minimalizacja długookresowych 
kosztów eksploatacji nie leży w jego interesie ekonomicznym9. Natomiast strona 

7 A. boardman, A. Vining, Assessing the economic worth of public-private partnerships, 
w: g. Hodge, C. greve, A. boardman, International Handbook on Public-Private Partnership, 
E. Elgar, Cheltenham–Northampton, s. 159–186.

8 J.E. bettignies, T. Ross, The Economics of Public-Private Partnerships, “Canadian public 
policy/Analyse de politiques” 2004, no. 30, s. 144.

9 Hart O., Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and an Application to 
Public-Private Partnerships, „Economic Journal” 2003, no. 113, s. C69–C76.
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publiczna jest zobligowana do optymalizacji kosztów w całym cyklu życia pro-
jektu przez odpowiednie zarządzanie procesem pozyskania infrastruktury.

problematyczne w przypadku pakietowego przekazywania usług może być 
sporządzenie szczegółowej i kompletnej specyfikacji umownej usługi. Ze wzglę-
du na kompleksowość i długoterminowość przedsięwzięć ppp wyczerpujące opi-
sanie wszystkich usług i ewentualności w porozumieniu służącym za podstawę 
współpracy nie jest możliwe. Istnieje niebezpieczeństwo, że partner prywatny 
wprawdzie obniży koszty wykonania usługi, jednak kosztem obniżenia jej ja-
kości. Taka ewentualność stoi w sprzeczności z interesem partnera publiczne-
go, który – w świetle podejścia New Public Management – oczekuje dostoso-
wania usługi do potrzeb jej użytkowników. Zalety łączenia usług w połączeniu 
z przekazaniem praw do kontroli nad infrastrukturą w ręce partnera prywatne-
go są więc silnie uzależnione od możliwości jak najdokładniejszej specyfikacji 
poszczególnych wymogów dotyczących usługi10. Znalazło to też potwierdzenie 
w rzeczywistości – doświadczenia zagraniczne, np. niemieckie, pokazały, że 
najbardziej ryzykowne okazywały się w szczególności niekompletne umowy 
pomiędzy publicznymi i prywatnymi partnerami umowy oraz związany z nimi 
potencjalny brak elastyczności w przypadku koniecznej zmiany celów usługi, 
w połączeniu z niebezpieczeństwem możliwej utraty kontroli przez stronę pu-
bliczną11. Jednakże niekompletność umowy może się wiązać nie tylko z pro-
blematycznością jej zapewnienia, ale też obawą decydentów publicznych przed 
poniesieniem zbyt wysokich nakładów na zamierzenie ppp. ponadto strona pu-
bliczna musi być w stanie monitorować realizację wymogów dotyczących usługi 
przez cały okres życia projektu i sankcjonować ewentualne niewłaściwe działania 
(kwestia systemu zachęt do szybkiej realizacji projektu). 

W kwestii zachęt do szybkiej realizacji projektu istotne znaczenie ma często 
przywoływany argument za stosowaniem ppp, jakim jest duża tendencja projek-
tów do dotrzymywania wyznaczonych terminów oraz restrykcji budżetowych, 
szczególnie podczas fazy budowy, w porównaniu do tradycyjnego pozyskiwania 
usługi12. Ta zależność wynika z przeniesienia odpowiedniego ryzyka na part-
nera prywatnego. przeniesienie ryzyka budowalnego w połączeniu z ryzykiem 
finansowania oraz wynagrodzenie partnera prywatnego na podstawie ustalonej 
ceny stymulują do terminowej realizacji budowy oraz dotrzymania dostępnego 

10 Tamże.
11 b. grabow, S. Schneider, PPP Projekte in Deutschland 2009…, s. 17–32.
12 C. Thomson, Private-public partnerships. Prerequisites for prime performance, „EIb 

papers” 2005, no. 10, s. 118.
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budżetu. Dodatkowo także tutaj znajdują zastosowanie potencjalne zalety łą-
czenia fazy realizacji usługi. Jeśli partnerowi prywatnemu dodatkowo zostaną 
zlecone zadania związane z planowaniem, to będzie zainteresowany dążeniem 
do ograniczenia czasu budowy oraz niedopuszczenia do przekroczenia budże-
tu w rezultacie niewłaściwego planowania13. Ale z drugiej strony może okazać 
się, że pakietowe przekazanie planowania i budowy przed zawarciem umowy 
prowadzi do powstania stosunkowo dużych kosztów umowy. przyczyną jest tu 
wysoka złożoność zawieranych umów, a ponadto partner będzie chciał doliczyć 
do swej oferty premię związaną z przeniesionym na niego ryzykiem14. Dlatego 
trzeba przeanalizować, czy potencjalna oszczędność kosztów w fazie budowania 
zrównoważy wyższe koszty umowy oraz przeniesienia ryzyka.

Obok zalet szybkiej realizacji bieżącego projektu do uwzględnienia są po-
tencjalne zalety przeniesienia finansowania na partnera prywatnego. W szcze-
gólności gdy na przeszkodzie realizacji projektu stoją restrykcje budżetu publicz-
nego, rozwiązanie ppp stanowi możliwość zainteresowania prywatnego kapitału 
inwestycyjnego, a tym samym krótkoterminowego obejścia ograniczeń budże-
towych. Jeżeli jednak chęć obejścia ograniczeń budżetowych jest głównym lub 
jedynym motywem zainteresowania się strony publicznej wykorzystaniem ppp 
(traktowanie ppp jako metody finansowania usługi publicznej), to z pola widze-
nia mogą zostać utracone wszystkie ważne kwestie zapewnienia najbardziej ren-
townej realizacji usługi publicznej. 

bardziej właściwe jest traktowanie przeniesienia finansowania na partne-
ra prywatnego nie tyle jako szczególnie korzystne, co raczej ambiwalentne dla 
strony publicznej. Z jednej strony przekazanie finansowania powoduje zmianę 
strumienia płatności podmiotu publicznego. To znaczy w przypadku tradycyj-
nego pozyskania usługi publicznej odpowiednie środki finansowe muszą zostać 
dostarczone przed rozpoczęciem budowy, w przypadku ppp należy wypłacić 
partnerowi prywatnemu uzgodnione w umowie wynagrodzenie dopiero przy 
odbiorze infrastruktury lub po wykazaniu określonych postępów w budowie15. 
W tym ostatnim przypadku partner prywatny pokryje wymagane zapotrzebo-
wanie kapitału własnego lub obcego. Koszty pozyskania kapitału przez partnera 
prywatnego są jednak zwykle wyższe niż pozyskiwanego przez sektor publiczny, 

13 E. Yescombe, Public-private partnerships. Principles of policy and finance, wyd. 1, 
Elsevier/bH, Amsterdam 2007, s. 19.

14 C. Thomson, Private-public partnerships…, s. 119.
15 T. Winkelmann, Public Private Partnership: Auf der Suche nach Substanz. Eine Effizienz

analyse alternativer Beschaffungsformen auf kommunaler Ebene, wyd. 1, Nomos, baden-baden 
2012, s. 108.
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a partner prywatny przeniesie wyższe koszty na partnera publicznego w ramach 
uzgodnionego wynagrodzenia (koszty finansowania są wyższe w porównaniu 
z zaciągnięciem kredytu przez podmiot publiczny). Jednakże i tu warto zauwa-
żyć, że ze względu na większą rentowność całego procesu dostarczenia usługi 
publicznej oraz wynikające z tego mniejsze koszty cyklu życia projektu ogólne 
zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny może być niższe. W ostatecznym ujęciu 
należałoby zestawić ze sobą rzekomo wyższe koszty pozyskania kapitału z poten-
cjalnymi oszczędnościami, aby ocenić korzyści ze stosowania ppp.

Rozpatrzenie każdej spośród przedstawionych w tym punkcie kwestii przez 
podmiot publiczny pozwala sprawdzić warunek pierwszy.

3. Identyfikacja ryzyka oraz podział ryzyka i odpowiedzialności 

powodzenie projektu jest też uwarunkowane tym, czy zapewniono równość 
interesów obu stronom projektu: publicznej, prywatnej. Do nierównego traktowa-
nia interesów dochodzi w następstwie ujawnienia się wcześniej niezidentyfiko-
wanego ryzyka, nieodpowiedniego rozłożenia ryzyka pomiędzy strony przedsię-
wzięcia oraz popełnienia błędów w monitorowaniu przebiegu i ryzyka projektu. 

W pierwszej kolejności ryzyko musi zostać zidentyfikowane najbardziej 
dokładnie i kompletnie jak to możliwe. podjęcie bowiem projektu ppp powo-
duje znaczne – w wymiarze regionalnym, społecznym, finansowym, politycz-
nym – oddziaływanie pomiędzy infrastrukturą i jej eksploatacją a otoczeniem. 
W ogólności do rozpoznania są dwie grupy ryzyka: ryzyko systemowe (np. śro-
dowiskowe, popytu, inflacji) oraz ryzyko wewnętrzne, tj. związane ze sposobem 
funkcjonowania organizacji dostarczającej daną usługę publiczną. Ryzyko syste-
mowe, o którym napisano wiele w licznych opracowaniach na temat ppp, wpływa 
na całość realizacji projektu, ale skupienie się tylko lub przede wszystkim na nim 
może prowadzić do otrzymania powierzchownego obrazu ryzyka. Rozpatrzenie 
wewnętrznych sposobów funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego i związa-
nego z nimi ryzyka – czyli ryzyka procesowego – stanowi pogłębienie i dopeł-
nienie, aż do otrzymania kompletnego obrazu ryzyka. Zasadniczo wyróżnia się 
kilka rodzajów ryzyka, takich jak przedstawione w tabeli 1, których identyfikacja 
i określenie istotności pozwala na otrzymanie kompletnego obrazu.
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Tabela 1

Ryzyko w projekcie infrastrukturalnym w ujęciu różnych faz projektu

Rodzaj podstawowego 
ryzyka Obszary podstawowego rodzaju ryzyka

Ryzyko związane  
z planowaniem

 – Zmiana wymogów dotyczących infrastruktury w trakcie planowania
 – Nieprawidłowe planowanie
 – Dotyczący uzyskania zezwolenia – ryzyko odmowy odbioru infra-
struktury przez właściwe instytucje

Ryzyko budowlane  – Dotyczący uzyskania zezwolenia – ryzyko odmowy udzielenia 
pozwolenia na budowę

 – przekroczenie budżetu kosztów oraz czasu budowy
 – Ryzyko środowiskowe – ryzyko trwałego skażenia lub chemicznego 
zanieczyszczenia gruntu budowlanego

Ryzyko operacyjne  – Ryzyko dostępności – brak dostępności infrastruktury
 – Ryzyko kosztowe, w zakresie kosztów eksploatacji i utrzymania
 – Zmiany w przepisach prawnych (np. ppoż.)
 – Zmiana wymogów w gospodarce organizacji świadczącej usługę 
publiczną

 – Ryzyko zapotrzebowania
Ryzyko finansowe  – Ryzyko zmiany stopy procentowej

 – Ryzyko inflacji
 – Ryzyko podatkowe, etc.

Ryzyko własności/ 
ryzyko związane  
z użytkowaniem

 – Ryzyko technologiczne – przestarzałe technologie
 – Siła wyższa
 – Ryzyko związane z użytkowaniem, np. brak przyszłego zapotrzebo-
wania na infrastrukturę

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: g. Hodge, The risky business of public-private part
nerships, „Australian Journal of public Administration” 2004, no. 63, s. 40.

Ryzyko procesowe wymaga szczególnej uwagi w realiach polskich ze 
względu na słabo rozwiniętą praktykę w jego identyfikowaniu oraz określaniu 
wagi. Z tego też zapewne wynika słabość i obniżona efektywność dostarczania 
usług publicznych.

Ryzyko związane z procesem to m.in. ryzyko, na które można w znacznym 
stopniu wpływać, stosując środki organizacyjne związane z działalnością opera-
cyjną polegającą na planowaniu, budowie i eksploatacji. Analiza ryzyka w ujęciu 
procesów wewnętrznych w organizacji (infrastrukturze) dostarcza przesłanki dla 
podjęcia decyzji za lub odrzuceniem ppp jako wariantu realizacji usługi publicz-
nej, ale też na potrzeby strukturyzacji umowy ppp. Analiza ta umożliwia wstępne 
sprawdzenie potencjału oszczędności lub korzyści związanych z wydajnością re-
alizowanej usługi publicznej. pozyskane zostają informacje o tym, czy poszcze-
gólne procesy realizacji usługi nadają się do połączenia w pakiety i przekazania 
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partnerowi prywatnemu. Zorientowana na proces i związane z nim ryzyko anali-
za projektu obejmuje kilka etapów takich jak16:

 – Definicja procesów i kategorii pomieszczeń – zdefiniowanie specyficz-
nych procesów realizacji inwestycji, z zastosowaniem istniejących defi-
nicji procesów lub procesów standardowych lub w razie potrzeby mode-
lowania procesów od podstaw (np. metoda strukturyzacji map procesów) 
oraz dokonania podziału pomieszczeń na ich kategorie (klastry), odpo-
wiadające funkcjom pomieszczeń.

 – Realizacja procesów – analiza, w jakim zakresie poszczególne procesy 
mają znaczenie dla określonych kategorii pomieszczeń oraz zbadanie, czy 
do realizacji poszczególnych procesów istnieją już długoterminowe zobo-
wiązania umowne.

 – Krytyczna analiza stanu – ustalenie, czy określone procesy mają krytycz-
ny wpływ na całą infrastrukturę i w związku z tym wymagają szczegól-
nej uwagi, czyli w jakim zakresie wpływają na podstawową działalność 
infrastruktury i w konsekwencji stwierdzenie, czy niedostateczny wynik 
określonego procesu wpłynie negatywnie na usługę publiczną oraz czy 
mogą powstać nieoczekiwane koszty dodatkowe.

 – Ocena kosztów i ryzyka – analiza, w jakim zakresie poszczególne proce-
sy wykazują potencjał oszczędności kosztów oraz czy istnieją przeszkody 
dla przekazania realizacji procesów do realizacji partnerowi prywatne-
mu, a ostatecznie oszacowanie, czy proces powinien zostać przekazany 
partnerowi prywatnemu.

 – Współzależności procesowe – ponieważ wydajna realizacja poszczegól-
nych częściowych procesów uzależniona jest od jakości usług dostarcza-
nych przez każdy z tych procesów, to niezbędna jest analiza, w jakim 
zakresie proces uzależniony jest od procesów kooperacyjnych i ostatecz-
nie pozyskane zostaną informacje na temat procesów lub ich łańcuchów, 
które powinny być przekazywane wyłącznie w pakietach.

 – badanie systemu zachęt – analiza i ustalenie, czy możliwe jest umowne 
zdefiniowanie i wdrożenie systemu zachęt; analiza obejmuje każdy pro-
ces z osobna pod względem intensywności kosztów, aspektu świadczenia 
usług oraz znaczenia dla powodzenia projektu ppp.

16 przykład analizy ryzyka w ujęciu procesów wewnętrznych dla szpitala oraz ryzyka sys-
temowego w branży szpitalnictwa w polsce przedstawiono w: Partnerstwo Publiczno-Prywatne 
jako instrument realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych w obszarze przygranicznym Saksonii 
i Polski (PPPSAXPOL), red. H. brezinski, D. Korenik, Technische Universität bergakademie 
Freiberg, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Freiberg–Wrocław 2014, s. 242–310.
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W ten sposób zostaje zidentyfikowane i oszacowane ryzyko procesu reali-
zacji usługi publicznej oraz wygenerowana informacja potrzebna do jak najlep-
szego (z punktu widzenia możliwości podjęcia i równego traktowania interesów) 
podziału ryzyka pomiędzy strony projektu ppp. podział ryzyka związanego 
z przygotowaniem infrastruktury pomiędzy partnerów prywatnych i publicz-
nych, dokonany zgodnie z zasadami prawidłowego podziału, stanowi zaletę ppp 
w stosunku do tradycyjnego pozyskania usługi publicznej17. przeniesienie ryzyka 
na partnera prywatnego motywuje go do wykonania zadania zgodnie z umową, 
a dla partnera publicznego oznacza pozyskanie usługi lub pakietu usług prak-
tycznie bez ryzyka (umożliwia to mechanizm odmowy wypłaty wynagrodzenia 
partnerowi prywatnemu w przypadku niewykonania usługi zgodnie z wymoga-
mi umownymi18). podział ryzyka musi być jednak optymalny, tj. dokonany w taki 
sposób, by określone ryzyko (związane z planowaniem, budowlane, operacyjne, 
finansowe, własności / ryzyko związane z użytkowaniem19) ponosiła strona, któ-
ra może najlepiej nim zarządzać lub je kontrolować w sposób ekonomicznie uza-
sadniony. granicą ekonomicznej zasadności jest zrównanie się zaoszczędzonych 
przez podmiot publiczny kosztów ryzyka (przeniesionego na partnera prywat-
nego) z wynagrodzeniem dla partnera prywatnego, w którym zawarta jest pre-
mia za ryzyko. Teoretyczne uzasadnienie optymalnego podziału jest następujące: 
partner prywatny będzie dążył do unikania negatywnych efektów kosztowych 
związanych z niewłaściwym wykonaniem usługi, ale też za każde ryzyko, któ-
re ma zostać poniesione, będzie wymagał premii w wysokości zależnej od jego 
zdolności do opanowania lub zarządzania określonym ryzykiem (częściowym); 
jeśli wynagrodzenie partnera prywatnego jest w większym stopniu uzależnione 
od ryzyka, którego nie może on kontrolować, to będzie podejmował wysiłki, by 
zabezpieczyć się przed potencjalnymi stratami z tytułu urzeczywistnionego ry-
zyka (np. poprzez polisę ubezpieczenia) – tym samym zwiększony nakład zosta-
nie doliczony partnerowi publicznemu w postaci premii za ryzyko20.

17 g. Hodge, C. greve, A. boardman, International Handbook…, s. 38.
18 D. grimsey, m. lewis, Public private partnerships. The worldwide revolution in 

infrastructure provision and project finance, E. Elgar, Cheltenham–Northampton 2010, s. 106.
19 Szerzej poszczególne rodzaje ryzyka odpowiednio do równych faz projektu przedstawia 

g. Hodge, The risky business…, s. 40.
20 m. Dewatripont, Public private partnerships: Contract design and risk transfer, „EIb 

papers” 2005, no. 0257-7755, s. 121–122.
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4. Porównanie rentowności realizacji usługi publicznej różnymi metodami

W podejściu zorientowanym na najbardziej rentowne wykonanie usługi 
publicznej, w przeciwieństwie do podejścia ograniczonego i zorientowanego na 
osiągnięcie wystarczającej (pod względem dochodu i bezpieczeństwa) korzyści 
własnej w transakcji finansowania projektu, zasadne jest zbadanie, czy podmiot 
publiczny przeprowadził, i czy prawidłowo, kalkulację rentowności usługi, która 
ma zostać pozyskana. Z doświadczeń zagranicznych, np. niemieckich, wynika, 
że dla wielu projektów ppp z przeszłości można było podważyć rzeczywiste ko-
rzyści ppp. można by tu przytoczyć dokumenty Trybunałów Obrachunkowych 
federacji i krajów związkowych w Niemczech, np. wydaną Wspólną opinię 
w sprawie rentowności projektów PPP21, w której wskazano na błędy we wcze-
snych fazach koncepcji i planowania projektu skutkujące mniejszymi faktyczny-
mi korzyściami ppp (zarzucane są m.in.: dłuższe terminy budowy i planowania, 
wyższe koszty budowy, wyższe nakłady na renowację i remonty, wyższe koszty 
ryzyka) w porównaniu z konwencjonalnym pozyskiwaniem usługi publicznej. 
W przypadku porównań rentowności minionych projektów przyjmowano po 
części różne założenia dla projektów ppp oraz tradycyjnych metod pozyskiwa-
nia. Te często zbyt ogólne założenia prowadziły do niekorzystnego oszacowa-
nia kosztów konwencjonalnych wariantów pozyskiwania, które zdaniem trybu-
nałów obrachunkowych jest często nieuzasadnione. ponadto w przebadanych 
projektach w ramach porównania efektywności ekonomicznej konwencjonalne 
warianty pozyskiwania były obciążone szczególnie wysokimi kosztami ryzyka. 
Trybunały obrachunkowe podkreślały, że przy pomocy podziału ryzyka moż-
liwe jest ustalenie szacowanych kosztów konwencjonalnego nabycia w sposób 
celowo dyskryminujący metody tradycyjne. Wypływa z tego wniosek, że błędy 
pojawiające się już we wczesnej fazie planowania, przetargu oraz przygotowania 
umowy stają się możliwymi głównymi przyczynami niespełnionych oczekiwań 
wobec wariantów ppp (w porównaniu z wariantami konwencjonalnego pozyska-
nia usługi), w tym problemów z utrzymaniem finansowania obcego dla projektu. 
Stąd potrzebne jest, pomimo braku przymusu prawnego w polsce, wykazanie 
dowodu na rentowność każdego rozwiązania finansowego pozyskiwania usłu-
gi publicznej (wymóg taki obowiązuje w niemieckim prawie budżetowym na 
szczeblu federacji i krajów związkowych). Warto nadmienić, że żądanie potwier-
dzenia rentowności występowało początkowo w polskiej ustawie o partnerstwie 

21 Gemeinsamer Erfahrungsbericht zur Wirtschaftlichkeit von OPP-Projekten, Rechnung-
shöfe des bundes und der länder, Wiesbaden 2011, s. 16–41.
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publiczno-prywatnym z 2005 r., z czego zrezygnowano na mocy nowelizacji usta-
wy z 2008 r.22 Rezygnacja z wstępnego przeprowadzenia szczegółowego porów-
nania rentowności może sprawić, że za pomocą ppp będą podejmowane projekty, 
które się do tego nie nadają (potencjał efektywności projektu nie zostanie zreali-
zowany).

Podsumowanie

Sprawdzenie warunków sformułowanych i omówionych w tym opracowa-
niu wpisuje się logicznie w teorię New Public Governance, zgodnie z którą insty-
tucje publiczne i prywatne wspólnie i we wzajemnej zależności przyczyniają się 
do realizacji usług publicznych. Zaprezentowane podejście do analizy ppp jako 
metody efektywnej realizacji usługi publicznej respektuje założenia New Public 
Governance, która szczególnie zwraca uwagę na współdziałające w zakresie re-
alizacji usługi publicznej jednostki administracyjne, zarządzanie i nadzorowanie 
procesów współdziałania oraz ich wyników pod względem rentownej i technicz-
nie wydajnej realizacji23.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  
AS A METHOD OF PROCURING A PROFITABLE PUBLIC SERVICE

Summary

The object of the study are the conditions which should be fulfilled by a public-pri-
vate partnership (ppp) in order to implement a public service in a profitable way. The aim 
of the study is to create a comprehensive approach to the concept of ppps as a solution to 
the problem of a sustainable and effective implementation of a public service.

Keywords: public-private partnership, profitable of public service, implementation 
conditions
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Wzrost jest nie tylko nominalny, ale powiększa się również ich udział w pKb. 
Zwiększające się wydatki na ochronę zdrowia mają kilka przyczyn, między in-
nymi: starzejące się społeczeństwo, zwiększone oczekiwania obywateli, rozwój 
skomplikowanych i kosztownych technik medycznych. Z drugiej strony, źró-
dła finansowania ochrony zdrowia w długim horyzoncie czasowym maleją (ze 
względu na zmiany struktury demograficznej społeczeństwa).

problem wydatków na ochronę zdrowia w dużej części dotyczy jednostek 
samorządu terytorialnego, gdyż należy do ich ustawowo zdefiniowanych zadań. 
Choć ostatnio pojawiły się pewne wątpliwości wokół zapisów z ustaw o samo-
rządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim – Krakowski Wojewódzki Sąd 
Administracyjny uznał, że powiaty mogą zgodnie z prawem zrezygnować z pro-
wadzenia szpitali1.

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie poziomu potencjalnego zadłu-
żenia, jakie w niesprzyjających warunkach może obciążyć jednostki samorządu 
terytorialnego w związku z zapewnianiem przez JST ochrony zdrowia na swoim 
terenie. Dodatkowo przeanalizowane są sytuacje, w jakich wspomniane ryzyko 
może się zrealizować. 

1. Działania oddłużające SPZOZ-y

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SpZOZ), według ustawy 
o działalności leczniczej, są podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębior-
cami2. W formie SpZOZ-ów mogą działać szpitale, ambulatoria, domy opieki, 
podstawowa opieka medyczna, itd. SpZOZ-y mogą być prowadzone przez jed-
nostki samorządu terytorialnego, ministrów oraz przez uczelnie medyczne. 

W centrum uwagi niniejszego artykułu znajdują się szpitale prowadzone 
przez JST. Jednak w celu kompleksowego spojrzenia na problem zadłużenia pu-
blicznej służby zdrowia, analizie poddane zostały również dane o zadłużeniu 
całej grupy podmiotów sklasyfikowanych jako SpZOZ-y.

Wielokrotnie w historii funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdro-
wia zadłużenie podmiotów leczniczych było tak ogromne, że władze wprowa-
dzały pewne zestawy instrumentów finansowych, które miały w radykalny spo-
sób poprawić sytuację.

1 K. Nowosielska, Samorządy nie muszą prowadzić szpitali, „Rzeczpospolita”, e-wydanie, 
http://beta.rp.pl/artykul/1190671-Samorzady-nie-musza-prowadzic-szpitali.html (2.04.2015).

2 podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami są jeszcze, zgodnie z ustawą 
o działalności leczniczej z 2011 r., jednostki budżetowe.
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W 1999 roku zadłużenie jednostek dostarczających świadczenia zdrowot-
ne wyniosło ok. 8,5 mld zł. W tym czasie świadczeniodawcami były głównie 
jednostki budżetowe, które pomimo obowiązywania dyscypliny budżetowej za-
dłużały się w szybkim tempie. Aby rozwiązać ten problem, zostały wyemito-
wane obligacje skarbowe na pokrycie długu sektora opieki zdrowotnej i budżet 
państwa pokrył to ogromne zadłużenie. Została w tym okresie przeprowadzona 
reforma, zmieniająca formę prawną świadczeniodawców (zostały przekształcone 
w zakłady opieki zdrowotnej), co miało usprawnić ich działanie. Zostały również 
wprowadzone kasy chorych. Sytuacja jednak nie poprawiła się na tyle znacząco, 
aby państwo nie musiało podejmować kolejnych działań3.

I tak 15 kwietnia 2005 roku Sejm uchwalił ustawę o pomocy publicznej 
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej4. Zgodnie z ustawą 
zobowiązania SpZOZ-ów miały zostać zrestrukturyzowane. W tym celu było 
planowane umorzenie części zobowiązań. Zobowiązania wobec dostawców to-
warów i usług, jak również wobec pracowników, miały mieć wynegocjowane 
porozumienia umożliwiające ich spłatę. SpZOZ-y restrukturyzując zadłużenie, 
mogły korzystać z pożyczek budżetu państwa, dotacji organu tworzącego, kre-
dytów bankowych oraz z możliwości emisji papierów wartościowych (obligacji). 

Autorzy raportu Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji 
w Polsce wyliczyli w oparciu o dane ministerstwa Finansów i ministerstwa 
Zdrowia, że wprowadzona w życie ustawa o pomocy publicznej i restrukturyza-
cji publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie odniosła sukcesu. Nie tylko kosz-
towała budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego ogromne 
pieniądze, ale dodatkowo specjalnie nie polepszyła sytuacji SpZOZ-ów. Zmiana 
ich sytuacji finansowej polegała na tym, że zmniejszyły się zobowiązania wyma-
galne, ale całkowite zobowiązania wzrosły. W tabeli 1 ukazano, jak przebiegał 
proces restrukturyzacji w tamtym okresie. Wyraźnie widać, że nowe zobowią-
zania SpZOZ-ów były większe niż uzyskana pomoc. W okresie procesu restruk-
turyzacji spadła o ponad 2 mld zł kwota zobowiązań wymagalnych. Jednak nie 
można tego uznać za duży sukces, zważywszy, że osiągnięto to m.in. zaciągnię-
ciem pożyczek i kredytów na ponad 1 mld zł, pożyczką z budżetu państwa na 
ponad 1,6 mld zł i 99 mln z emisji obligacji – czyli rolowaniem długu, przy jedno-
czesnym pojawieniu się nowych zobowiązań niewymagalnych, przekraczających 

3 Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014, pierwsza edycja, styczeń 2014, pWC, 
s. 50.

4 malinowska-misiąg E., misiąg W., Tomalak m., Centralne Finansowanie Ochrony 
Zdrowia i Edukacji w polsce, Instytut badań nad gospodarką Rynkową, Warszawa 2008, s. 81. 
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swą kwotą wszystkie umorzenia i dotacje. Taka sytuacja oznaczała, że w krótkim 
horyzoncie czasowym istnieje ryzyko, że sytuacja SpZOZ-ów ulegnie pogorsze-
niu. Każdy rolowany dług w końcu trzeba spłacić. Jak pokazują dane empiryczne 
z kolejnych lat (patrz rys. 1), poziom zobowiązań ogółem pozostał bardzo wysoki, 
jednak zobowiązania wymagalne udało się utrzymać na poziomie po restruk-
turyzacji z lat 2005–2006. poziom zobowiązań ogółem nie jest problemem dla 
stabilności finansowej, jeśli podmioty lecznicze nie mają zobowiązań wymagal-
nych.

Kolejny istotny krok w ograniczaniu zadłużenia SpZOZ-ów podjęto 
27 kwietnia 2009 roku. Rada ministrów przyjęła tego dnia uchwałę o urucho-
mieniu programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu tery
torialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia5.

Tabela 1

proces restrukturyzacji zobowiązań6 w latach 2005–2006 (mln zł)

Treść Zobowiązania
ogółem wymagane

Zobowiązania na koniec 2004 roku 6172 5684
Umorzenie zobowiązań publicznoprawnych –543 –543
Dotacje z JST na spłatę zobowiązań –239 –239
Umorzenie zobowiązań cywilnoprawnych w drodze porozumień –222 –222
Dług przejęty przez organy założycielskie –213 –213
Nowe zobowiązania – spłaty z własnych środków +1830 +1927
pożyczki i kredyty zaciągnięte i wykorzystane na spłatę długu –1077
Emisja obligacji wykorzystanych na spłatę długu –99
pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta i wykorzystana na spłatę długu –1614
Zobowiązania na koniec 2006 roku 6785 3604

Źródło:  E. malinowska-misiąg, W. misiąg, m. Tomalak, Centralne finansowanie ochrony zdro
wia i edukacji w Polsce, Instytut badań nad gospodarką Rynkową, Warszawa 2008, s. 82.

program wieloletni Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działa
niach stabilizujących system ochrony zdrowia miał na celu zmniejszenie zadłu-
żenia SpZOZ-ów poprzez przekształcanie ich w spółki kapitałowe. Uznano, że 
w takiej formie jednostki te będą znacznie racjonalniej funkcjonowały. Taką de-
cyzję podjęto po przeanalizowaniu 71 przykładów szpitali (głównie powiatowych) 

5 www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/uchwala_wsparcie_07052009.pdf.
6 Dane według sprawozdań Rb-Z – nie uwzględniają odsetek od zobowiązań oraz zobowią-

zań niewymagalnych z tytułu dostaw i usług oraz wobec pracowników.
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przekształconych w latach 1999–2008. Do roku 2008 obserwuje się wyraźne 
ograniczenie zobowiązań wymagalnych SpZOZ tworzonych przez JST (rys. 2).

przekształcenia miały odbywać się pod warunkiem, że samorządy obej-
mują 100% udziału w spółkach. W zamian za przekształcenia (po wprowadze-
niu programu lub przed) jednostki samorządu mogły liczyć na dotację finan-
sującą przejmowane przez JST zobowiązania po likwidowanych SpZOZ-ach. 
planowano, że program będzie obowiązywał w latach 2009–2011 i przeznaczono 
na jego realizację 1381 mln zł z budżetu państwa. prognozowano, że przeprowa-
dzane przekształcenia spowodują zmniejszenie poziomu zobowiązań SpZOZ-ów 
o 2,9 mld zł7. 

 

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

III
 2

00
3

I 2
00

4
III

 2
00

4
I 2

00
5

III
 2

00
5

I 2
00

6
III

 2
00

6
I 2

00
7

III
 2

00
7

I 2
00

8
III

 2
00

8
I 2

00
9

III
 2

00
9

I 2
01

0
III

 2
01

0
I 2

01
1

III
 2

01
1

I 2
01

2
III

 2
01

2
I 2

01
3

III
 2

01
3

I 2
01

4
III

 2
01

4
I 2

01
5

Wartość zobowiązań ogółem Wartość zobowiązań wymagalnych

Rysunek 1.  Wartość zobowiązań ogółem i wszystkich wymagalnych samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej w okresie III kw. 2003 – I kw. 2015 
(mln zł)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ministerstwa Zdrowia, www.mz.gov.pl/system
-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/zadluzenie-spzoz (sierpień 2015).

Rok 2011 to czas kolejnych przemian w systemie ochrony zdrowia. przestaje 
obowiązywać ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. W jej miejsce wchodzi 
ustawa z 15 kwietnia o działalności leczniczej. Nowe przepisy wręcz nakazują li-
kwidację lub przekształcenia dla SpZOZ-ów, jeśli zaistnieją pewne okoliczności. 

7 Uchwała nr 58/2009 Rady ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia”, www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/uchwa-
la_wsparcie_07052009.pdf.
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Zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej:
„1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym 

zakresie ujemny wynik finansowy. 
2. podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujem-
ny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu 
kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości. 

3. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 2, 
dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym. 

4. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób 
określony w ust. 2 podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu 
określonego w ust. 2 wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwa-
łę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego pu-
blicznego zakładu opieki zdrowotnej”.

Ust 1. wskazuje, że SpZOZ-y powinny być samofinansujące się. Źródła do-
chodów opisane są w art. 44 i 55 ustawy o działalności leczniczej. 

Ust 4. daje dwie możliwości SpZOZ, jeśli strata SpZOZ-u nie zostanie pokryta 
przez organ tworzący: likwidację lub przekształcenie w spółkę prawa handlowego.

przekształceniom towarzyszyły dotacje na pokrycie zobowiązań pod-
miotów przekształcanych. Dotacje były bardzo zróżnicowane pod względem 
wartości. Całkowita kwota dotacji udzielona w latach 2012–2013 na ten cel to 
271 246 609,48 zł, przy czym 101 970 533,12 zł (czyli ponad 1/3) otrzymał Urząd 
marszałkowski Województwa lubuskiego na przekształcenie Samodzielnego 
publicznego Szpitala Wojewódzkiego w gorzowie Wielkopolskim. 

Dotychczasowe zmiany w przepisach spowodowały, że w okresie od 
1.01.1999 do 5.09.2013 roku zostały przekształcone 152 szpitale, działające 
uprzednio w formie SpZOZ. Z tego 138 przekształcono w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 11 w spółkę akcyjną i po jednym: w spółkę cywilną, spółkę 
jawną, a jeden prowadzony jest przez osobę fizyczną (w ramach działalności go-
spodarczej). Najwięcej szpitali przekształciły powiaty (93). pozostałe jednostki 
samorządu terytorialnego przekształciły odpowiednio: samorządy wojewódzkie 
– 30, miasta – 22, gminy – 6 szpitali. Tylko jeden szpital został przekształcony 
przez ministra zdrowia8.

8 m. Wielgolaski, D. Woźniak, Spółki lecznicze, w: Spółki jednostek samorządu 
terytorialnego, red. A. Zołotar, Wydawnictwo C.H. beck 2014, s. 401.
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Tabela 2

liczba szpitali przekształconych w spółki kapitałowe w latach 2001–2013
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Źródło: Sytuacja finansowa szpitali w Polsce, edycja 2014, Raport firmy magellan, www.magel-
lansa.pl/portals/1/Files/Raporty%20rynkowe/Raport_Sytuacja%20finansowa%20szpi-
tali%20w%20polsce.pdf.

przekształcenia SpZOZ w spółki kapitałowe nie dotyczyły tylko szpitali. 
W roku 2008, jak podaje ministerstwo Zdrowia na swoich internetowych stro-
nach, na 212 przekształconych jednostek, dla których organem tworzącym były 
jednostki samorządu terytorialnego, było: 59 szpitali, 118 zakładów lecznictwa 
ambulatoryjnego, 35 oddziałów szpitalnych9.

Dane podawane przez ministerstwo Zdrowia wskazują, że to głównie jed-
nostki samorządu terytorialnego decydowały się na przekształcenia szpitali. 
Wynika to z sytuacji finansowej jednostek, jak również z faktu, że to jednostki 
samorządu terytorialnego są najliczniejszą grupą organów tworzących.

Zmiany w poziomie zobowiązań wymagalnych w SpZOZ-ach, w których 
organem tworzącym jest jednostka samorządowa, w latach 2002–2015 (rys. 2) 
były wynikiem rządowych programów pomocowych opisanych powyżej, zmianą 
w podejściu do zarządzania szpitalami i całym systemem ochrony zdrowia oraz 
zmniejszającą się liczbą SpZOZ-ów.

Zmniejszająca się liczba SpZOZ-ów powinna prowadzić do ograniczenia 
całkowitego poziomu zadłużenia tej grupy podmiotów leczniczych. I tak też się 
działo od 2004 do 2008 roku. Od 2008 do 2012 roku zanotowano wzrost zobo-
wiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług, przy w miarę stałym poziomie 
zobowiązań wymagalnych. Oznacza to, że zmniejszyły się w tym okresie zobo-
wiązania publicznoprawne. przy ciągłym spadku liczby SpZOZ-ów pozostawa-
nie na tym samym poziomie zobowiązań wymagalnych oznacza zwiększenie się 
zobowiązań wymagalnych przypadających na jeden SpZOZ. Oznaczałoby to, że 

9 W polsce w 2008 roku funkcjonowały 2704 publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym: 712 
zakładów stacjonarnych, 1992 zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Dane ze stron ministerstwa 
Zdrowia, www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b3&ms=0&ml=pl&mi=4&mx=0&mt=&my=180 
&ma=010479.
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sytuacja finansowa niektórych podmiotów leczniczych, które nie zdecydowały 
się na zmianę formy prawnej, pogorszyła się. 
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Rysunek 2.  Zobowiązania wymagalne Sp ZOZ utworzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego w latach 2002–2015 (zł)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ministerstwa Zdrowia, www.mz.gov.pl/system
-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/zadluzenie-spzoz, (sierpień 2015). 

Zwiększanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług jest nie tylko niebezpiecz-
ne, jeśli chodzi o stabilność pracy samych podmiotów leczniczych, ale również 
oddziałuje na płynność przedsiębiorstw zaopatrujących i współpracujących 
z podmiotami leczniczymi. 

podobny charakter zmian obserwuje się w poziomie zadłużenia wszystkich 
SpZOZ-ów.

2. Wpływ formy prowadzenia działalności leczniczej przez władze  
samorządowe na zadłużenie JST i sektora finansów publicznych

Ustawa o działalności leczniczej z 2011 roku wymienia następujące formy 
prawne, w których mogą działać podmioty lecznicze prowadzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego:

 – spółkę kapitałową, 
 – jednostkę budżetową,
 – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

przy czym art. 6 ust. 2 mówi, że jednostka samorządu terytorialnego może 
utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie: 
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 – spółki kapitałowej, 
 – jednostki budżetowej10.

Oznacza, to, że nie można już tworzyć nowych podmiotów leczniczych 
w formie SpZOZ. Jednak dotychczas utworzone mogą w takiej formie nadal 
funkcjonować. musiały tylko dostosować swoje działanie do ustawy o działal-
ności leczniczej.

podmioty lecznicze funkcjonujące w postaci jednostki budżetowej należą 
do rzadkości. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku „jed-
nostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych 
nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpo-
średnio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio 
dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego”. 
Stąd też deficyt powstający w takiej jednostce w całkowitej wielkości obciążałby 
wynik finansowy jednostki samorządu terytorialnego. I automatycznie wliczany 
byłby do deficytu sektora finansów publicznych.

Dług SpZOZ-ów nie jest wliczany do długu sektora samorządowego, ale ze 
względu na to, że SpZOZ-y są jednostkami sektora finansów publicznych (art. 9 
ufp), wchodzi on w skład państwowego długu publicznego.

Długi spółek kapitałowych, których właścicielami są jednostki samorządu 
terytorialnego, nie są wliczane ani do państwowego długu publicznego, ani do 
długu jednostek samorządu terytorialnego.

mogłoby się wydawać, że z takiego punktu widzenia obie formy prawne 
podmiotów leczniczych są bezpieczne dla stabilności finansowej jednostek sa-
morządu terytorialnego.

Jednak jeśli podmiot leczniczy działający w postaci SpZOZ ma problemy 
finansowe (z samodzielnym pokryciem ujemnego wyniku i/lub wysokie zadłu-
żenie), to zgodnie z cytowanym wcześniej art. 59 ustawy o działalności leczniczej 
organ tworzący musi pokryć stratę lub zlikwidować albo przekształcić SpZOZ 
w spółkę kapitałową. Każdy z wymienionych wariantów oznacza dla jednostki 
samorządu terytorialnego przejęcie na siebie ciężaru finansowego z podmiotu 
leczniczego.

W przypadku pokrycia straty jest to wydatek związany z wielkością straty. 
Niestety może się on pojawiać cyklicznie. W dwóch pozostałych rozwiązaniach 
koszty mogą być znacznie większe, choć są jednokrotne.

10 Art. 6 ust. 4. 
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Art. 61 ustawy o działalności leczniczej mówi, że przy likwidacji SpZOZ 
wszystkie zobowiązania, należności i mienie przechodzą na rzecz podmiotu 
tworzącego. Zakładając, że likwidowane podmioty posiadają wysoki stan zobo-
wiązań, należy przypuszczać, że nie jest to pożądane rozwiązanie dla organu 
tworzącego. Dodatkowo, w większości przypadków, organ tworzący powinien 
wypełniać zobowiązania art. 68 Konstytucji Rp, w którym zapisano, że państwo 
gwarantuje dostęp do ochrony zdrowia swoim obywatelom. W związku z tym 
bardziej prawdopodobne będzie przekształcenie nierentownego SpZOZ w spółkę 
kapitałową. Szczególnie że w takich przypadkach organ tworzący mógł dotych-
czas liczyć na pomoc budżetu państwa w spłacie części zobowiązań11.

Innym działaniem wspomagającym samorządy w przekształceniach SpZOZ 
jest zapis z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z realizacją ustawy budżetowej12. Art. 36 wprowadza wyłączenie zo-
bowiązań JST wynikających z przekształcenia SpZOZ ze stosowania art. 242 
i 243 ustawy o finansach publicznych (które ograniczają jednostki samorządu 
terytorialnego w przygotowywaniu budżetu na kolejny rok [zrównoważenie bu-
dżetu w części bieżącej i rygory poziomu zadłużenia])13.

Spółka powstała w procesie przekształcenia należy do organu tworzącego 
SpZOZ. bardzo istotne dla procesu przekształcania SpZOZ-u w spółkę kapitało-
wą są art. 70, 71, 72 ustawy o działalności leczniczej:

„Art. 70. podmiot tworzący, na podstawie przychodów ze sprawozdania fi-
nansowego za ostatni rok obrotowy oraz danych o zobowiązaniach i inwestycjach 
krótkoterminowych według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia wnio-
sku o wpisanie spółki kapitałowej do rejestru przedsiębiorców, ustala wskaźnik 
zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Art. 71. Wskaźnik zadłużenia ustala się jako relację sumy zobowiązań dłu-
goterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje krótkoter-
minowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do sumy jego 
przychodów. 

Art. 72.1. Jeżeli wartość wskaźnika zadłużenia ustalona zgodnie z art. 70 
i 71 wynosi: 

11 Umorzenie zobowiązań publicznoprawnych lub dotacja celowa na pozostałe zobowiąza-
nia.

12 DzU z 2012 r., poz. 1456.
13 Szerzej w: D. Woźniak, Przekształcenia w ochronie zdrowia i ich wpływ na zadłużenie 

JST, w: Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, Wyzwania w obliczu nowej perspektywy 
finansowej UE, red. p. Walczak, Wydawnictwo C.H. beck, Warszawa 2014, s. 303–304.
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1) powyżej 0,5 – podmiot tworzący, przed dniem przekształcenia, przej-
muje zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
o takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia wyniósł nie więcej niż 0,5; 

2) 0,5 lub mniej – podmiot tworzący może, przed dniem przekształcenia, 
przejąć zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Przejęciu w pierwszej kolejności podlegają zobowiązania wymagalne 
najdawniej obejmujące kwotę główną wraz z odsetkami”.

Wspomniane wyżej zapisy są niebezpieczne dla finansów organu tworzące-
go, szczególnie jednostki samorządu terytorialnego, którego budżet roczny jest 
niejednokrotnie mniejszy niż zadłużenie podległego SpZOZ-u.

Z punktu widzenia pacjenta istnieje ryzyko, że w przyszłości jednostki sa-
morządu terytorialnego mogą pozbywać się większościowego udziału w spółce 
kapitałowej i nowy większościowy udziałowiec będzie się kierował wyłącznie 
zyskiem, a nie zapisami Konstytucji. Jednak jeśli świadczenia medyczne będą 
dobrze wycenione przez NFZ, takie ryzyko jest minimalizowane.

Ustawodawca wprowadzając zapisy umożliwiające przekształcenia szpita-
li oraz zmuszające do nich w skrajnych przypadkach, kierował się efektywno-
ścią i skutecznością zarządzania podmiotem leczniczym w obu formach: SpZOZ 
i spółki kapitałowej. 

Spółki kapitałowe powstałe w wyniku przekształcenia SpZOZ-u działają 
w oparciu o kodeks spółek handlowych i w pewnym stopniu w oparciu o ustawę 
o działalności leczniczej14. Nie podlegają przepisom dotyczącym gospodarki ko-
munalnej.

JST jako właściciel spółki może ją wspierać finansowo w formie zwrotnej 
lub bezzwrotnej. Jedną z form wsparcia jest podwyższenie kapitału zakładowe-
go15.

główne różnice w zarządzaniu i funkcjonowaniu SpZOZ-ów i spółek kapi-
tałowych (działających jako podmioty lecznicze) należących do jednostek samo-
rządu terytorialnego znajdują się w obszarach:

 – możliwości świadczenia usług komercyjnych (przewagę mają spółki ka-
pitałowe),

 – zarządzania i nadzoru (złożone aspekty),

14 Szerzej m. Wielgolaski, D. Woźniak, Spółki lecznicze, s. 395.
15 Szerzej m. bitner, Spółki prawa handlowego – przeniesienie zadłużenia poza JST, 

w: Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy fi
nansowej UE, red. p. Walczak, Wydawnictwo C.H. beck, Warszawa 2014, s. 256 
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 – w płaceniu podatków (przewagę mają SpZOZ-y)16,
 – zarządzania płynnością finansową (przewagę mają spółki kapitałowe),
 – bycia w stanie upadłości.

Ostatni z wymienionych obszarów może być różnie oceniany ze względu na 
stabilność finansów samorządu terytorialnego. W przypadku SpZOZ-ów nie ma 
możliwości upadłości. Stąd też niejednokrotnie można spotkać się z opinią, że 
skutkowało to nieprawidłowym zarządzaniem finansami w SpZOZ-ach i narasta-
niem ich zadłużenia. Z drugiej strony, gwarantowało dostawę usług medycznych 
(jeśli długi nie sparaliżowały działalności szpitala). W skrajnych przypadkach 
SpZOZ-y dostawały pomoc finansową od państwa. brak możliwości upadłości 
powoduje jednak niemożność skorzystania z prawa upadłościowego i w ten spo-
sób ratowania sytuacji finansowej szpitala poprzez restrukturyzację zadłużenia 
(co nie oznacza likwidacji podmiotu, tylko restrukturyzację). możliwość upadło-
ści wprowadza jednak ryzyko, że zabraknie świadczeniodawcy usług medycz-
nych lub usługi zostaną ograniczone do tych rentownych.

Podsumowanie

problem zadłużenia podmiotów leczniczych prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego jest bardzo złożony i jest jednym z elementów skom-
plikowanego systemu finansowania służby zdrowia w polsce. Jego wyjątkowość 
i istotność wynika z:

 – niskich nakładów na ochronę zdrowia17, 
 – wrażliwości społecznej na dostępność i jakość usług medycznych (szcze-

gólnie medycyny naprawczej), 
 – systemu podziału środków publicznych na ochronę zdrowia,
 – konkurencyjności różnych form prawnych podmiotów leczniczych.

pomimo wysiłków kolejnych rządów sytuacja finansowa podmiotów lecz-
niczych niebędących przedsiębiorcami nie ulega w skali kraju poprawie (na co 
wskazują dane z rys. 1 i 2). Oczywiście są szpitale, zarówno działające jako 

16 Szerzej w piśmie ministerstwa Zdrowia do marszałka Senatu bogdana borusewicza 
z dnia 21.01.2014 r., www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswi-
adczenia/arlukowicz/4605oa.pdf.

17 W kontekście innych państw UE.
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SpZOZ-y, jak i jako spółki kapitałowe, które sobie radzą bardzo dobrze, najczę-
ściej znajdując niszę w wysoko wycenianych usługach medycznych18. 

Jak pokazuje raport NIK-u19, zmiana SpZOZ w spółkę kapitałową (z udzia-
łami organu tworzącego poprzednio SpZOZ) nie musi oznaczać zmiany w sposo-
bie zarządzania szpitalem. Niestety odnosi się to również do złych praktyk.

To, co warto zaznaczyć, kontrola NIK wykazała, że podmioty lecznicze 
działające w formie spółek kapitałowych ze 100% lub większościowym udziałem 
jednostek samorządu terytorialnego (kontrolowane przez NIK) nie ograniczyły 
liczby i zakresu wykonywanych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środ-
ków publicznych.

W najbliższej przyszłości stoi przed szpitalami kolejne wyzwanie: dosto-
sowanie infrastruktury szpitalnej do norm UE20. Jest to związane z dużymi wy-
datkami inwestycyjnymi. Jednym z rozwiązań, które można rozważać w takim 
układzie, jest partnerstwo publiczno-prywatne. Taką drogę wyjścia wybrał np. 
powiat prowadzący szpital w Żywcu.

Szanse i ryzyko, jakie niesie ze sobą przekształcanie SpZOZ-ów w spółki 
kapitałowe, jest bardzo rozległym i złożonym zagadnieniem. W części dotyczy to 
stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, ale ma również wpływ 
na wiele innych obszarów związanych z systemem ochrony zdrowia w polsce.
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IMPACT OF FINANCIAL SITUATION OF HEALTHCARE ENTITIES  
ON FINANCIAL STABILITY OF LOCAL GOVERNMENT UNITS

Summary

The purpose of this paper is to present the scale of debt of public health services, 
various attempts to reform healthcare entities that are not medical enterprises (budget-
ary units, independent public healthcare establishments) as well as threats to the finan-
cial stability of local government units that are a consequence of activities of dependent 
healthcare entities. The paper compares 3 types of healthcare entities that are dependent 
on local governments: entities that are not enterprises (budgetary units and independent 
public healthcare establishments) as well as limited companies. Comparative analysis 
was focused on risks to local government units from taking over debts of dependent 
medical entities.

Keywords: health care system, medical entities, independent public healthcare 
establishments, the debt of local government units
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Godzenie wymagań konkurencyjności oraz ochrony środowiska  
i innych wartości społecznych staje się wręcz koniecznością

Józef Stanisław Zegar1

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące teoretycznych aspektów 
konkurencyjności regionalnej. Ujęto podejście różnych autorów, zajmując własne sta-
nowisko. Ukazano autorskie podejście do aspektów konkurencyjności poszczególnych 
szczebli jednostek samorządu terytorialnego. 

Słowa kluczowe: konkurencyjność, region, polityka regionalna

Wprowadzenie

Konkurencyjność jest jednym z wielu tradycyjnych terminów ekonomicz-
nych, ale jednocześnie jednym z nielicznych, które zdobyły tak wielką popular-
ność i weszły do powszechnego języka. R. Riedel stwierdza nawet, że konkuren-
cyjność „znajduje się na szczycie priorytetów wszystkich sił politycznych, pod 

* Krzysztof małachowski, dr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, e-mail: krzysztof.malachowski@wzieu.pl.

1 J. Zegar, Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego, w: Z badań nad rolnictwem 
społecznie zrównoważonym, red. J. Zegar, „program Wieloletni 2011–2014”, nr 3 (11), IERigŻ-
pIb, Warszawa 2011, s. 23.
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każdą szerokością geograficzną (…) stanowiąc też swego rodzaju słowo wytrych, 
które musi znaleźć się w każdym przemówieniu publicznym polityka czy ekono-
misty”2. Coraz powszechniejsze posługiwanie się tym pojęciem spowodowało, że 
poszerzył się również zakres płaszczyzn, w odniesieniu do których jest ono stoso-
wane. Już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku zwracano uwagę, że mówi się 
nie tylko o konkurencyjności firm i ich wyrobów, ale także o konkurencyjności 
regionów, gospodarstw narodowych oraz komponentów układów globalnego – 
całych kontynentów i części świata3. E. łaźniewska i R. Chmielewski piszą na-
wet o „wyniesieniu konkurencyjności do statusu naturalnego prawa współczesnej 
gospodarki kapitalistycznej, gdzie poziom konkurencyjności krajów, regionów 
czy miast ma kluczowe znaczenie dla oceny ich ekonomicznego rozwoju”4.

Celem opracowania jest przedstawienie teoretycznych rozważań dotyczą-
cych konkurencyjności regionalnej.

1. Definiowanie konkurencyjności 

Zasadniczo konkurencyjność uznawana jest za zjawisko naturalne w życiu 
gospodarczym oraz główne źródło tworzenia bogactwa5, co nie oznacza, że przy-
nosi ono jedynie pozytywne efekty. p. Krugman, laureat Nagrody banku Szwecji 
im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii z 2008 roku, próbując zwrócić uwagę 
na zagrożenia płynące z instrumentalnego, koniunkturalnego i populistycznego 
posługiwania się terminem konkurencyjności w odniesieniu do organizacji więk-
szych niż przedsiębiorstwa, nazwał ją „niebezpieczną obsesją” (ang. a dange
rous obsession)6. A. Kasztelan z kolei, powołując się na R.l. martina, zwraca 
uwagę, iż w ujęciu makroekonomicznym, często utożsamianym z konkurencyj-
nością państw, pojęcie konkurencyjności jest stosunkowo słabo zdefiniowane, 

2 R. Riedel, Konkurencyjność Unii Europejskiej w globalizującym się świecie, w: 
Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, red. A. pacześniak, 
m. Klimowicz, Wyd. OTO, Wrocław 2014, s. 281.

3 b. Winiarski, Konkurencyjność regionów a cele polityki i kierunki strategii rozwoju 
regionalnego, w: Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej, red. S. Korenik, Wyd. AE we 
Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 9.

4 E. łaźniewska, b. Chmielewski, Konkurencyjność regionalna – uwarunkowania 
historyczne i podłoże ekonomiczne, w: Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – 
przykłady, red. E. łaźniewska, m. gorynia, pWN, Warszawa 2012, s. 13.

5 b. Czerniachowicz, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w podejściu 
zasobowym na podstawie firmy „A”, Studia i prace WNEiZ nr 25, Szczecin 2012, s. 291.

6 p. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession, „Foreign Affairs”, vol. 73, no. 2, 
march/April 1994, www.foreignaffairs.com/articles/49684/paul-krugman/competitiveness-a-dan-
gerous-obsession (9.09.2015).
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co powoduje, że jego stosowanie na tym poziomie jest często kwestionowane. 
podkreśla przy tym, że opieranie polityki gospodarczej na pojęciu, które przyj-
muje tak różnorodne interpretacje, jest niebezpieczne7.

ph. Kotler i A.A. Caslione w efekcie swoich rozważań nad zmianami, jakie 
zaszły w ostatnich latach w światowej gospodarce8, idą jeszcze dalej i wskazują 
konkurencyjność jako jedną z przyczyn tzw. nowej (chaotycznej) normalności. 
Ten nowy stan normalności w gospodarce światowej to jej nieustanna nieprzewi-
dywalność, przerywana okresowymi wzrostami i spowolnieniem gospodarczym, 
a innym razem znów pogłębiona recesją. Narastającą konkurencyjność, będącą 
efektem globalizacji, autorzy uznali za czynnik stymulujący turbulencje na ryn-
kach.

W ogólnym rozumieniu konkurencyjność jest cechą oceniającą gospodaru-
jące podmioty z punktu widzenia osiąganych wyników i zdolności do ich osiąga-
nia w przyszłości9. podobnie, choć z nieco większym dodatnim nacechowaniem, 
o konkurencyjności pisze b. Winiarski, który zauważa, iż jest to zdolność do osią-
gania sukcesu w rywalizacji10 rynkowej. Korzystając z terminologii matematycz-
nej, można zatem stwierdzić, że konkurencyjność stała się warunkiem koniecz-
nym w osiągnięciu maksimum funkcji użyteczności działalności gospodarczej. 
bycie konkurencyjnym stało się jedyną słuszną drogą do sukcesu gospodarczego 
w nowej, zglobalizowanej i zinformatyzowanej przestrzeni ekonomicznej11. Tym 
samym każdy decydent czy menedżer zaczął kierować się w swoich działaniach 
maksymą, że „lepiej być konkurencyjnym niż pozbawionym tej cechy”12. Z cza-
sem jednak nastawienie prokonkurencyjne przestało być domeną tylko przedsię-
biorców i zyskało polityczną aprobatę, przez co zagadnienie to zaczęto rozważać 
na poziomach tak mikro-, jak i makrokonkurencyjnym.

Na poziomie mikroekonomicznym (przedsiębiorstwa) funkcjonowało sto-
sunkowo proste rozumienie pojęcia konkurencyjności bazujące na zdolności 

7 R.l. martin, A Study on the Factors of Regional Competitiveness, A draft final report 
for The European Commission Directorate – general Regional policy, University of Cambridge, 
Cambridge 2003, p. 1–2, za: A. Kasztelan, Środowiskowa konkurencyjność regionów – próba 
konceptualizacji, „problemy Ekorozwoju” 2010, vol. 5, no 2, s. 78.

8 ph. Kotler, A.A. Caslione, Chaotics: The Business of Managing and Marketing in the Age 
of Turbulence, AmACOm, 2009.

9 J. bossak, W. bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przed
siębiorstwa, SgH, Warszawa 2004, s. 18.

10 b. Winiarski, Konkurencyjność regionów…, s. 10.
11 E. łaźniewska, b. Chmielewski, Konkurencyjność regionalna…, s. 13.
12 m. Wosiek, Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności jednostek terytorialnych, 

„Nierówności Społeczne a Wzrost gospodarczy”, nr 14, Rzeszów 2009, s. 173.
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firm do trwałego i zyskownego wytwarzania produktów, które spełniają wymo-
gi otwartego rynku pod względem ceny, jakości itp. Im bardziej konkurencyjne 
przedsiębiorstwo w stosunku do swoich rywali, tym większa jego zdolność do po-
większania udziałów w rynku13. m. gorynia zwraca dodatkowo uwagę, że kon-
kurencyjność w wymiarze mikroekonomicznym to szereg podejmowanych przez 
przedsiębiorcę działań stanowiących odpowiedź na potrzeby klientów i zaspoka-
janie ich w sposób bardziej efektywny niż robią to inni uczestnicy rynku14. W od-
niesieniu do poziomu konkurencyjności na poziomie makro nie obowiązuje w li-
teraturze analogiczna zgodność definicyjna wyjaśniająca istotę konkurencyjności 
całych państw, ale także nie jest możliwe stosowanie w tym wymiarze definicji 
mikrokonkurencyjności. Jak piszą E. łaźniewska, R. Chmielewski i p. Nowak, 
kraj to nie to samo, co firma czy branża gospodarki, a ponadto kraje nie konkuru-
ją ze sobą tak jak firmy15, dlatego też szukanie prostych porównań z konkuren-
cyjnością przedsiębiorstw jest nieuprawnione. b. Winiarski w 1996 roku pisał, że 
konkurencyjność gospodarki danego kraju to jej zdolność do oferowania towarów 
lub usług będących przedmiotem międzynarodowego obrotu na korzystniejszych 
warunkach dla potencjalnych nabywców. Autor ten jako przykład wskazywał 
konkurencyjność Japonii w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego czy elektro-
nicznego, Hiszpanii w dziedzinie usług turystycznych, a Szwajcarii w dziedzinie 
bankowości16. Obecnie zakres analizy konkurencyjności krajów wykracza poza 
wymianę handlową, obejmując nie tylko dochody i sferę konsumpcji, ale także 
cele społeczne i ekologiczne17.

Intensyfikacja i interakcja w latach dziewięćdziesiątych minionego stu-
lecia takich zjawisk jak globalizacja, deregulacja (neoliberalizm) oraz regio-
nalizacja18 państw spowodowały, że wykształcił się trzeci, pośredni poziom 

13 A. Kasztelan, Środowiskowa konkurencyjność regionów…, s. 77–78.
14 m. gorynia, Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym, w: Kompendium wiedzy 

o konkurencyjności, red. m. gorynia, E. łaźniewska, pWN, Warszawa 2009, s. 67–99.
15 E. łaźniewska, b. Chmielewski, p. Nowak, Definicje, modele i studia nad regionalną 

konkurencyjnością, w: E. łaźniewska, m. gorynia, Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – 
strategie – przykłady, pWN, Warszawa 2012, s. 25.

16 b. Winiarski, Konkurencyjność regionów…, s. 10.
17 m. Wosiek, Instytucjonalne uwarunkowania…, s. 173.
18 Z pojęciem regionu wiąże się proces regionalizacji. Regionalizacja rozumiana jest jako 

proces historyczny, ale także jako pewna procedura wyodrębniania regionów poprzez określone 
metody badawcze, prowadzące do konkretnego podziału regionalnego. Z kolei pojęcie regional-
izmu odnosi się do stanu świadomości członków zbiorowości zamieszkującej na obszarze danego 
regionu. przejawia się w aktywności gospodarczej, kulturowej, społecznej oraz politycznej tej 
zbiorowości. Tak rozumiany regionalizm jest jednym z warunków odrębności poszczególnych 
regionów. Ranga tego zagadnienia wynika z faktu, że zjawisko regionalizmu jest uznawane za 
jedną z najbardziej charakterystycznych tendencji rozwojowych ostatnich kilkudziesięciu lat.  
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konkurencyjności, tzw. mezokonkurencyjność19. poziom mezo- (regionalny) zo-
stał niejako wciśnięty między poziomy mikro- i makrokonkurecyjny20.

2. Konkurencyjność na poziomie regionalnym

podobnie jak konkurencyjności na poziomie państw nie można utożsamiać 
z konkurencyjnością przedsiębiorstw, tak konkurencyjność regionalna nie jest 
czystą pochodną konkurencyjności krajowej lub przedsiębiorstw, głównie ze 
względu na oczywiste rozbieżności występujące między makro- i mikroekono-
mią a gospodarką regionalną (tab. 1). Istotne różnice wynikają z faktu, że kon-
kurencyjność na poziomie krajowym jest znacznie wyższa i bardziej heteroge-
niczna niż na poziomie regionalnym. Co więcej, rząd krajowy ma większą moc, 
więcej dostępnych mechanizmów regulacji makroekonomicznych oraz instru-
menty oddziaływania na sektory całej gospodarki. Dlatego właśnie koncepcja 
makroekonomii nie może być całkowicie zastosowana na poziomie regionalnym. 
Reasumując, regionalna konkurencyjność nie jest ani mikroekonomicznym agre-
gatem, ani pochodną poziomu makroekonomicznego, gdyż regiony nie są podob-
ne do firm i krajów21. Konkurencyjność regionów, podobnie jak konkurencyjność 
narodów, jest trudna do zmierzenia, ponieważ stanowi kompleksową funkcję zło-
żoną z różnych zmiennych.

W erze gospodarki globalnej to właśnie regiony są podstawowymi jednost-
kami rywalizującymi o kluczowe aktywa gospodarcze22. Regiony konkurują 
między sobą, szczególnie poprzez tworzenie zachęt dla firm i pracowników, przy 
czym w większym stopniu w oparciu o przewagi bezwzględne, nie zaś kom-
paratywne23. Region osiąga przewagę absolutną, jeśli posiada lepsze warunki 

Za: A. Huczek, Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich 
regionów, „Nierówności Społeczne a Wzrost gospodarczy”, nr 16, Rzeszów 2010, s. 375–376.

19 poziom mezokonkurencyjności obejmuje swym zasięgiem regiony geopolityczne lub 
branże gospodarki. W rezultacie można mówić obecnie o trzech głównych poziomach konku-
rencyjności: mikrokonkurencyjności przedsiębiorstw (1), mezokonkurencyjności branż i regio-
nów (2), makrokonkurencyjności krajów i makroregionów (3).

20 E. łaźniewska, b. Chmielewski, p. Nowak, Definicje, modele i studia…, s. 31.
21 Tamże, s. 35.
22 U. bronisz, W. Heijman, A. miszuk, Regional Competitiveness in Poland: Creating 

an Index, „Jahrbuch für Regionalwissenschaft” 2008, vol. 28, za A. Kasztelan, Środowiskowa 
konkurencyjność regionów…, s. 78.

23 pośrednie konkurowanie regionu jest wyrażone i mierzone zdolnościami konkurencyj-
nymi firm w nim zlokalizowanych, podczas gdy konkurowanie bezpośrednie jest rywalizacją 
o określone korzyści o charakterze finansowym i pozafinansowym konkretnych jednostek tery-
torialnych.
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technologiczne, socjalne, infrastrukturalne lub instytucjonalne. Dzięki temu, fir-
my funkcjonujące w tym regionie mogą osiągać znacznie większe korzyści niż 
w regionach nieposiadających takich uwarunkowań24.

Tabela 1

mezokonkurencyjność regionów (samorządów) i mikrokonkurencyjność przedsię-
biorstw – analiza porównawcza

Wyróżnik mezokonkurencyjność  
w sferze samorządowej

mikrokonkurencyjność w sferze pry-
watnych podmiotów gospodarczych

podmiot konkurencji Samorządy tego samego szczebla 
i (lub) ich związki

podmioty gospodarcze o takim samym 
profilu działania i wytwarzania

przedmiot konku-
rencji

Usługa publiczna lub dobro 
publiczne. Szeroki zakres róż-
norodnych usług realizowanych 
przez jedną jednostkę terytorial-
ną. Jednostka nie ma wpływu na 
zakres świadczonych przez nią 
usług, jest zobligowana do ich 
realizacji z mocy prawa (zadania 
własne). Samorządy realizują 
usługi bez względu na poziom 
ich efektywności ekonomicznej

Towar lub usługa. przedmiot i charak-
ter działalności zależą od właściciela 
firmy, udziałowców, wspólników. 
Towar i usługi oferowane przez pod-
mioty gospodarcze są dostosowywane 
do struktury popytu zgłaszanego przez 
rynek. Oferta jest zazwyczaj kształ-
towana przez wykorzystanie techniki 
market research. Towary i (lub) usługi 
mają charakter profilowany i dosto-
sowany do konkretnego segmentu 
odbiorców. Oferta firm kształtowana 
jest przede wszystkim z uwzględnie-
niem kryterium dochodowości

Instrumenty konku-
rowania

Stawki podatków i opłat lokal-
nych, jakość usług, polityka 
rozwoju i polityka poszczegól-
nych branż

Cena, promocja, reklama, dystrybucja, 
jakość towarów bądź usług, serwis 
po sprzedaży

Intensywność kon-
kurencji

Ograniczona Silna

Wymiar konkurencji Krajowy, ograniczony lokalnie 
do jednostek sąsiadujących 
terytorialnie

Krajowy i międzynarodowy

Formy interwencji 
i przeciwdziałające 
pogorszeniu pozycji 
rynkowej

mechanizm wyrównawczy, mo-
nitorowanie pomocy publicznej 
z wykluczeniem jej niedopusz-
czalnych form

mechanizm kontrolowania i przeciw-
działania niedozwolonym praktykom 
monopolistycznym

Źródło:  m. Zioło, Konkurencyjność gmin, powiatów, regionów i scenariusze jej osiągania, 
w: Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, red. A. Szewczuk, m. Kogut-Jaworska, 
m. Zioło, Wyd. C.H. beck, Warszawa 2011, s. 258.

24 R. Camagni, On the Concept of Territorial Competitiveness, „Urban Studies” 2002, 
vol. 39, za A. Kasztelan, Środowiskowa konkurencyjność regionów…, s. 78.
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W trakcie blisko dwudziestu lat rozwoju konkurencyjności w wymiarze re-
gionalnym zagadnienie to doczekało się wielu prób jego zdefiniowania, jednak-
że żadne wyjaśnienie nie doczekało się jak dotychczas powszechnego uznania. 
A. Kasztelan wskazuje, że miano takie cechuje definicję konkurencyjności re-
gionalnej wskazaną w 6 Raporcie okresowym Komisji Europejskiej25. Analiza 
literatury wskazuje na dużą zbieżność różnych definicji, brak jednak akceptacji 
dla jednego rozumienia tego terminu.

Na potrzeby tego opracowania przyjęto dość obszerne wyjaśnienie tego poję-
cia zaproponowane przez E. łaźniewską, R. Chmielewskiego i p. Nowaka, którzy 
przyjęli za punkt wyjścia poglądy m.E. portera26, ale uwzględnili również wy-
niki dotychczasowych teoretycznych i empirycznych prac nad tym zjawiskiem, 
a także mieli na uwadze ewolucyjną perspektywę konkurencyjności regionalnej. 
Autorzy ci zauważają, że „konkurencyjność regionalna może być określana jako 
zdolność regionu do konkurowania z innymi regionami, do zapewnienia trwałego 
ekonomicznego wzrostu i rozwoju, włączając zdolność przeciągania i trzymania 
produktywności kapitału, kreatywnych talentów, jak również bycie innowacyj-
nym w szerokim sensie tego słowa. Regionalna konkurencyjność nie korzysta 
z eksploatacji zasobów, ale zakłada identyfikację wzrostowych potencjałów 
i ograniczeń obszaru, jak również wzmocnienie jego unikatowej kombinacji zaso-
bów (innowacyjności i kreatywności, wiedzy, technologii, historycznych i kultu-
rowych uwarunkowań tolerancji, sieci społecznych, zaufania, odpowiedzialności 
itd.), ażeby stworzyć zdrowe warunki do życia i pracy. Innymi słowy, regionalna 
konkurencyjność to innowacyjne i przedsiębiorcze przekształcenie tych zasobów 
w intelektualny kapitał, wartość dodaną, ekonomiczny wzrost i rozwój”27.

Wielość aspektów, na które zwracają uwagę autorzy w powyższym wyja-
śnieniu, pomaga w zrozumieniu indywidualności regionu jako podmiotu kon-
kurencyjności, a jednocześnie uniwersalności takich przejawów tego zjawi-
ska, jak innowacyjność i przedsiębiorczość. Ważne jest ponadto, że w regionie 

25 Konkurencyjność regionalna jest to zdolność do wytwarzania dóbr i usług, które spełnia-
ją wymagania rynków międzynarodowych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego i trwałego 
poziomu dochodów lub, bardziej ogólnie, zdolność regionów do generowania, w warunkach 
konkurencji zewnętrznej, stosunkowo wysokich dochodów i poziomu zatrudnienia. Innymi 
słowy, żeby region był konkurencyjny, ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakoś-
ci miejsc pracy. Sixth periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the 
EU, Commission of the European Communities (1999) brussels, za A. Kasztelan, Środowiskowa 
konkurencyjność regionów…, s. 78.

26 podstawą konkurencyjności jest produktywność, efektywność wykorzystania zasobów, 
i to ona w ostatecznym rozrachunku decyduje o poziomie życia mieszkańców. m.E. porter, Porter 
o konkurencji, pWE, Warszawa 2011, za: m. Wosiek, Instytucjonalne uwarunkowania…, s. 174.

27 E. łaźniewska, b. Chmielewski, p. Nowak, Definicje, modele i studia…, s. 35.
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konkurencyjnym odnotowuje się nie tylko wyższy wzrost gospodarczy, ale przede 
wszystkim zauważyć można wielopłaszczyznowy i zrównoważony rozwój. 
podejście to nie zamyka również możliwego dalszego różnicowania konkuren-
cyjności regionalnej z punktu widzenia władzy publicznej i przedsiębiorców, czy 
konkurowania regionów w sposób bezpośredni i pośredni. 

Tak jak wskazano wcześniej, we współczesnych koncepcjach teoretycznych 
wyróżnia się trzy podstawowe wymiary konkurencyjności, tj.: mikro-, mezo- 
oraz makrokonkurencyjność, a konkurencyjność regionalną uznaje się za prze-
jaw drugiego z nich. W pracach o charakterze empirycznym, których celem jest 
analiza oraz ocena stopnia konkurencyjności lub wybranego (wybranych) czyn-
nika odpowiedzialnego za jej kształtowanie posługiwanie się pojęciem regionu 
jest niewystarczające. Związane jest to z brakiem obiektów badawczych, które 
stanowią dobry odpowiednik (aproksymację) regionu. Konieczne jest doprecy-
zowanie kategorii regionu, którego konkurencyjność stanowi przedmiot zainte-
resowania badacza. W rzeczywistości funkcjonuje bowiem zbyt wiele obiektów 
wydzielonych terytorialnie, administracyjnie, społecznie czy tylko statystycznie, 
aby możliwe było niekonkretyzowanie terminu „region”.

pojęciem „region” posługują się przedstawiciele wielu dziedzin nauki oraz 
praktyki życia społecznego i gospodarczego, w różnych aspektach i kontekstach 
znaczeniowych. Inaczej pojęcie to rozumie geograf, odmiennie politolog, socjo-
log czy ekonomista28 (rys. 1). 

Część autorów (wzorem dorobku nauki o rozwoju regionalnym) wydziela 
konkurencyjność regionalną oraz lokalną, przypisując każdej z nich odpowiednią 
kategorię administracyjną. W. Zasadzki pisze, że poprzez skalę lokalną rozumie 
się zazwyczaj terytorium o zróżnicowanej powierzchni, charakteryzujące się jed-
nolitością ekonomiczną, społeczną, kulturową i polityczną oraz wspólną szero-
ko rozumianą tożsamością. W tym ujęciu skalę lokalną można – wykorzystując 
podział administracyjny kraju – sprowadzić do powierzchni gmin i powiatów, 
a więc do mikro- i subregionów29.

Nie to oznacza jednak, że region można utożsamiać z pojęciem wojewódz-
twa samorządowego, co najlepiej odwzorowuje klasyfikacja jednostek terytorial-
nych w układzie NTS, gdzie region jest to poziom grupujący województwa30. 

28 R. Domański, Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, pWE, Warszawa 
1972, s. 7.

29 W. Zasadzki, Wybrane problemy lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej, w: Rozwój 
oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja, K. piech, SgH, Warszawa 2005, s. 24.

30 W polskiej nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych wyróżnia się 
sześć regionów statystycznych: północno-zachodni, północny, centralny, wschodni, południowy, 
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Warto jednak w tym miejscu wskazać na pewną semantyczną niekonsekwen-
cję ustawodawcy, który w ustawie o samorządzie województwa stwierdza, iż 
przez województwo lub samorząd województwa „należy rozumieć regionalną 
wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium”. mając na uwadze nową 
klasyfikację jednostek terytorialnych, wskazane było użycie w ustawie o samo-
rządzie województwa określenia „podregionalna wspólnota samorządowa” lub 
innego zwrotu delimitującego województwo. Niemniej jednak bez względu na 
regulacyjną niespójność pojęcia „region” z perspektywy celu tego opracowania 

południowo-zachodni. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (DzU 
z 2007 r., nr 214, poz. 1573).

 

 
 

 

 

Z punktu widzenia geografii region jest względnie jednorodną wewnętrznie częścią 
powierzchni geograficznej, różniącą się od terenów przyległych pewnymi cechami 
środowiska geograficzno-przyrodniczego, jak ukształtowanie terenu, jakość gleb, rodzaj 
klimatu i inne. 

W politologii istotnymi cechami regionu będą: odrębność opcji politycznych, stopień 
popularności określonych doktryn politycznych, autonomia w ramach państwa 
federalnego, akceptacja podziału administracyjno-terytorialnego, skuteczność władz 
regionalnych i inne. 

W sensie socjologicznym region jest synonimem regionalnej zbiorowości, czyli 
społeczności ludzkiej stanowiącej jeden z typów społeczności terytorialnej. Jej istotą 
jest mniej lub bardziej rozwinięte poczucie odrębności i więzi. 

Regiony etniczne odróżniają się cechami lingwistycznymi (języki, dialekty i gwary), 
zjawiskami kulturowymi czy obyczajowymi (sztuka, stroje i zwyczaje ludowe i inne). 

Dla ekonomisty region to przede wszystkim obszar o określonej specjalizacji 
gospodarczej, będącej wynikiem sposobu wykorzystania wewnętrznych i zewnętrz-
nych zasobów ekonomicznych oraz przepływu czynników wzrostu: kapitału, siły 
roboczej, technologii, informacji i innych. W tym ujęciu podział regionalny nawiązuje 
do terytorialnego podziału pracy. 

Rysunek 1.  Odmienne sposoby postrzegania terminu regionu w różnych dziedzinach 
wiedzy

Źródło:  b. Filipiak, m. Kogut, A. Szewczuk, m. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunko-
wania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2005, s. 11–12.
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kluczowe znaczenie ma przejście z konkurencyjności regionalnej intepretowanej 
przez pryzmat ekonomiczny (konkurencyjności regionu ekonomicznego) na kon-
kurencyjność regionu jako bytu politologicznego lub inaczej prawnoadministra-
cyjnego (konkurencyjność określonej jednostki terytorialnej).

Podsumowanie

Należy wskazać, że konkurencyjność na poszczególnych szczeblach jed-
nostek terytorialnych determinuje i jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
konkurencyjności na poziomie szczebli wyższych. Konkurencyjny region to za-
tem taki region, na którego terenie zlokalizowane są konkurencyjne wojewódz-
twa i funkcjonujące w ich ramach administracyjnych konkurencyjne powiaty 
i gminy. Definicje konkurencyjności regionów (z uwagi na ich wysoki poziom 
ogólności) mogą być transponowane na potrzeby gmin i powiatów, z tą jednak 
różnicą, że każda z jednostek terytorialnych w sposób odmienny będzie kreowała 
swoją konkurencyjność. Wynika to z różnic między poszczególnymi szczeblami 

Tabela 2

Aspekty konkurencyjności poszczególnych szczebli  
jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka 
samorządu 

terytorialnego
Aspekt konkurencyjności

gmina sfera  
regulacyjna

 – ład przestrzenny i związana z nim infrastruktura,
 – komunalne budownictwo mieszkaniowe,
 – edukacja publiczna, podstawowa i gimnazjalna,
 – polityka prorodzinna,
 – lokalne podatki i opłaty

sfera realna  – relatywnie mały zasięg terytorialny,
 – krótki proces podejmowania decyzji

powiat  – rynek pracy – powiatowy Urząd pracy, programy aktywizujące 
bezrobotnych oraz rozwój ich kwalifikacji zawodowych,

 – zawodowa i specjalistyczna publiczna edukacja ponadgimna-
zjalna

Województwo  – transport regionalny,
 – rynek pracy – Wojewódzki Urząd pracy, programy finansowane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego,

 – wieloletnie plany i strategie dla regionu

Źródło:  opracowanie własne.
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podziału terytorialnego, które, w zależności od przypisanych im zadań, zostały 
wyposażone w zróżnicowane instrumentarium ich osiągania31. 

Jak wynika z tabeli 2, szczeblem samorządu terytorialnego o największym 
potencjale konkurencyjnym, rozumianym jako zakres dostępnych płaszczyzn 
pozwalających na zbudowanie przewagi konkurencyjnej i komparatywnej wzglę-
dem otoczenia, są gminy. Wynika to z jednej strony z katalogu zadań własnych 
gminy nałożonych na te jednostki przez ustawę o samorządzie gminnym, a z dru-
giej – z dopuszczenia możliwości działania gminy poza sferą użyteczności pub-
licznej i tym samym tworzenia spółek prawa handlowego (lub przystępowania 
do nich). 

Wydaje się, że de facto poprzez pryzmat jednostek samorządu terytorialne-
go (a więc gmin, powiatów i województw) powinno się analizować zagadnienie 
konkurencyjności regionalnej.
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DILEMMAS OF REGIONAL COMPETITIVENESS – 
 OUTLINE OF THE PROBLEM

Summary

This paper presents a discussion of the theoretical aspects of regional competitive-
ness. Approach was recognized equally to the authors, occupying own position. The au-
thor has shown approach to the competitiveness of the various tiers of local government 
units.
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DOCHODY PODATKOWE GMIN W POLSCE  
a ICH STABILNOŚĆ FISKALNA1 

Streszczenie

W opracowaniu przeprowadzono analizę dochodów podatkowych gmin w latach 
2008–2014 i na tej podstawie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy można gminom 
przekazać większą swobodę w zakresie decyzji fiskalnych. Opisano obowiązujące re-
gulacje w zakresie władztwa podatkowego oraz wpływ tych regulacji na kształtowanie 
dochodów podatkowych gmin.

Słowa kluczowe: wpływy do budżetu, podatek dochodowy, stabilność fiskalna

Wprowadzenie

Samodzielność dochodowa jednostki samorządu terytorialnego oznacza 
zdolność prowadzenia własnej polityki fiskalnej2. powszechnie przyjmuje się, że 
organy samorządowe w sposób najbardziej właściwy potrafią dokonywać oceny 
możliwości podatkowych podmiotów znajdujących się na ich terenie, znają spe-
cyfikę swoich obszarów, a zatem mogą kształtować np. podatki lokalne w naj-
bardziej racjonalny sposób. To podejście przemawiałoby za tym, aby przyznać 

* Joanna marczakowska-proczka, dr, Szkoła główna Handlowa w Warszawie, Kolegium 
Ekonomiczno-Społeczne, e-mail: jprocz@sgh.waw.pl. 

Artykuł przygotowano w ramach projektu NCN DEC – 2013/09/b/HS4/03610.
1 Stabilność fiskalna, dla potrzeb tego artykułu, jest rozumiana jako stały i stabilny dopływ 

dochodów z tytułu podatków do budżetów gmin.
2 m. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, 

Wydawnictwo Naukowe pWN, Warszawa 2007, s. 78.
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gminom większą swobodę w zakresie władztwa podatkowego. W literaturze 
przedmiotu znajduje się wiele opracowań, w których autorzy zastanawiają się, czy 
takie rozwiązanie nie doprowadziłoby do wystąpienia zjawisk niepożądanych, 
wręcz zakłócających działanie gmin. po pierwsze, gminy mogłyby stosować po-
litykę nadmiernego fiskalizmu, co osłabiłoby motywację władz do zwiększania 
efektywności wydatków na skutek przekonania, że wyższe dochody można uzy-
skać w drodze dodatkowego opodatkowania mieszkańców. W krótkim okresie 
mogłoby to przyczynić się do uniknięcia deficytów w lokalnych budżetach, ale 
stłumiłoby wszelką inicjatywę gospodarczą, co wpłynęłoby na spowolnienie, 
a nawet uniemożliwiłoby dalszy rozwój. po drugie, radykalny liberalizm po-
datkowy także mógłby okazać się szkodliwy3. Oddanie władztwa podatkowego 
gminom w zakresie podatków, które zasilają przede wszystkim budżet państwa, 
mogłoby doprowadzić do tego, że w ramach konkurencji o inwestorów gminy 
prześcigałyby się w obniżaniu podatków, co uniemożliwiłoby realizację zadań 
wynikających z ustawy. 

Wydaje się jednak, że po 25 latach funkcjonowania samorządu terytorialne-
go w polsce można przekazać gminom większą swobodę w zakresie decyzji fi-
skalnych. Celem artykułu jest próba zastanowienia się czy gminy w polsce mogą 
zwiększyć dochody własne z tytułu podatków oraz czy przekazanie większego 
władztwa podatkowego na szczebel gminny mogłoby spowodować zwiększenie 
ryzyka związanego ze stabilnością ich finansów. Do tego celu wykorzystano ist-
niejące w literaturze opracowania i wyniki własnych badań empirycznych.

1. Dochody podatkowe gmin i ich struktura w latach 2008–2014

głównym celem działalności gmin jest zapewnienie jak najlepszych warun-
ków funkcjonowania społeczności lokalnej zamieszkującej dany obszar. Do re-
alizacji tego celu niezbędne są środki finansowe, których dopływ ma charakter 
strumieniowy, tzn. cały czas środki wpływają po stronie dochodowej i cały czas 
wypływają w związku z realizacją wydatków. Rzeczywisty przepływ tych stru-
mieni pieniężnych oznacza, że środki finansowe muszą, w sensie kasowym, zna-
leźć się w budżecie, bo w przeciwnym razie nie byłoby możliwe wykonywanie 

3 J. marczakowska-proczka, Podatki samorządowe i udziały w podatkach państwowych 
w strukturze dochodów własnych gmin w Polsce w latach 2000–2005, w: O nowy ład podatkowy, 
red. J. Ostaszewski, Wyd. SgH, Warszawa 2007, s. 501.
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wydatków4. Zatem zapewnienie stałego i stabilnego dopływu środków do budże-
tu gmin pozwala im realizować zadania publiczne. 

W procesie oceny działalności gmin istotna staje się analiza struktury do-
chodów budżetowych tych jednostek.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem jest miernikiem rzeczywi-
stej decentralizacji finansów publicznych. Dochody własne to ta część dochodów, 
o których gmina w znacznym stopniu może decydować samodzielnie. W analizo-
wanym okresie dochody własne gmin stanowiły od 44,7% w roku 2010 do 49,3% 
w latach 2008 i 2014 całkowitych dochodów gmin, jest to udział zdecydowanie 
mniejszy niż osiągany w krajach legitymujących się dużym zakresem decentrali-
zacji finansów publicznych. Najwyższy wzrost dochodów ogółem gminy uzyska-
ły w roku 2010, kiedy to dochody w stosunku do roku 2009 wzrosły o 7,4 mld zł, 
jednak w tym samym czasie dochody własne wzrosły tylko o 2,3 mld zł. bardzo 
wyraźnie w 2009 roku spadły wpływy gmin z tytułu udziału we wpływach z po-
datku pIT oraz CIT.

Tabela 1

Wielkość i struktura dochodów gmin w latach 2008–2014

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
mld zł

Dochody ogółem 62,3 64,9 72,3 75,8 78,4 80,1 84,5
Dochody własne 30,7 30,0 32,3 34,5 36,5 38,5 41,7

%
Dochody ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Dochody własne 49,3 46,2 44,7 45,5 46,6 48,1 49,3

Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rady ministrów z wykonania budżetu 
państwa za lata 2008–2014. 

Udział dochodów własnych w ogólnych dochodach w analizowanym okresie 
nie przekroczył 50%, co świadczy o małym zakresie decentralizacji w zarządza-
niu państwem.

Dochody własne gmin dzielą się na pięć grup: są to udziały w podatkach 
państwowych, podatki samorządowe, opłaty skarbowe, eksploatacyjna i targowa, 
dochody z majątku i pozostałe dochody. 

4 H. Kuzińska, Finanse publiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły przedsiębiorczości 
i Zarządzania im. leona Koźmińskiego, Warszawa 2001, s. 69.
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Rysunek 1.  Dochody gmin w polsce w latach 2008–2014 (mld zł)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rady ministrów z wykonania 
budżetu państwa za lata 2008–2014.

Tabela 2

Dochody gmin w latach 2008–2014 według źródeł pochodzenia (mld zł)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dochody ogółem 62,30 64,9 72,3 75,8 78,4 80,1 84,5
Dochody własne
w tym:
Udział w podatku CIT
Udział w podatku pIT
podatek rolny
podatek od nieruchomości
podatek leśny
podatek od środków transportowych
Karta podatkowa
podatek od spadków i darowizn
podatek od czynności cywilnoprawnych
Opłata skarbowa
Opłata eksploatacyjna
Opłata targowa
Dochody z majątku
pozostałe dochody

30,70

0,70
10,60
1,20
8,00
0,20
0,50
0,05
0,10
0,90
0,30
0,20
0,10
2,70
4,90

30,00

0,70
9,90
1,20
8,50
0,20
0,50
0,05
0,10
0,70
0,20
0,20
0,20
2,40
5,20

32,30

0,70
10,10
1,00
9,10
0,20
0,60
0,05
0,10
0,80
0,20
0,20
0,10
2,60
6,60

34,50

0,80
11,30
1,00
9,80
0,20
0,60
0,05
0,10
0,80
0,20
0,30
0,10
2,60
6,60

36,50

0,80
12,10
1,50

10,60
0,20
0,60
0,04
0,10
0,70
0,20
0,20
0,10
2,70
6,50

38,50

0,70
12,80
1,60

11,30
0,20
0,60
0,04
0,10
0,70
0,20
0,30
0,10
2,80
6,90

41,70

0,70
14,00
1,60

11,80
0,20
0,70
0,04
0,10
0,80
0,20
0,30
0,10
2,80
8,30

Dotacje ogółem 11,70 12,90 17,40 18,10 17,20 16,70 18,20
Subwencja ogólna 19,90 22,00 22,70 23,30 24,60 24,80 24,60

Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rady ministrów z wykonania budżetu 
państwa za lata 2008–2014.
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W dochodach własnych gmin dominują wpływy z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, które stanowiły w analizowanym okresie ok. 
33%. Wyraźnie także widać wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości 
z 8 mld zł w roku 2008 do 11,8 mld zł w roku 2014. Wpływy z pozostałych docho-
dów wzrosły w okresie 2008–2014 o 3,4 mld zł. 
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Dochody ogółem Dotacje Subwencja ogólna Dochody własne

Rysunek 2.  Dochody gmin w latach 2008–2014 według źródeł pochodzenia

Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rady ministrów z wykonania budżetu 
państwa za lata 2008–2014. 

W stosunku do udziałów w podatkach państwowych: podatku dochodowym 
od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (pIT) gminy 
nie dysponują żadnym zakresem władztwa podatkowego, a udział ten jest ustalo-
ny na mocy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego5. Wpływy 
te zaliczamy do dochodów własnych, ale nie zależą one od polityki władz lo-
kalnych – ich wysokość zależy od wskaźników ustalanych przez ustawodawcę. 
Obserwując znaczenie wpływów z pozostałych podatków dla gospodarek gmin, 
można zauważyć, że była i jest to licząca się pozycja w dochodach własnych. 
Jedne podatki, jak podatek od nieruchomości i podatek rolny, miały duży wpływ 
na kształtowanie się dochodów własnych. Udział pozostałych podatków nie prze-
kraczał od 2% do 6% wszystkich wpływów podatkowych.

5 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dn. 13 listopada 2003 r., DzU 
z 2003 r., nr 203, poz. 1966, art. 4 pkt 2 i 3 oraz art. 89.
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Tabela 3

Dochody podatkowe gmin w latach 2008–2014 (mld zł)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dochody ogółem 62,30 64,90 72,30 75,80 78,40 80,10 84,50
Dochody własne
w tym podatkowe:
Udział w podatku CIT
Udział w podatku pIT
podatek rolny
podatek od nieruchomości
podatek leśny
podatek od środków transportowych
Karta podatkowa
podatek od spadków i darowizn
podatek od czynności cywilnoprawnych

30,70
22,50
0,70

10,60
1,20
8,00
0,20
0,50
0,05
0,10
0,90

30,00
21,80

0,70
9,90
1,20
8,50
0,20
0,50
0,05
0,10
0,70

32,30
22,60
0,70

10,10
1,00
9,10
0,20
0,60
0,05
0,10
0,80

34,50
24,70
0,80

11,30
1,00
9,80
0,20
0,60
0,05
0,10
0,80

36,50
26,80
0,80

12,10
1,50

10,60
0,20
0,60
0,04
0,10
0,70

38,50
28,20
0,70

12,80
1,60

11,30
0,20
0,60
0,04
0,10
0,70

41,70
30,00
0,70

14,00
1,60

11,80
0,20
0,70
0,04
0,10
0,80

Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rady ministrów z wykonania budżetu 
państwa za lata 2008–2014. 
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Rysunek 3.  Struktura dochodów podatkowych gmin w 2014 roku

Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rady ministrów z wykonania budżetu 
państwa za lata 2008–2014. 

Struktura dochodów podatkowych gmin w 2014 roku wskazuje, że udzia-
ły w podatku CIT i pIT stanowią 49% dochodów podatkowych, podatek rolny 
5,3%, podatek od nieruchomości 39,3% – co stanowi łącznie 93,6% tych docho-
dów. W analizowanym okresie występowały znaczne straty dochodów z tytułu 
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podatków od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku rolnego 
i leśnego, które wynikały z obniżania przez rady gmin górnych stawek, stoso-
wania ulg i zwolnień oraz potrąceń. Na przykładzie danych za rok 2013 zostanie 
pokazana kwota utraconych dochodów z wymienionych czterech podatków.

Tabela 4

Utracone dochody gmin z czterech podatków w 2013 roku

Wyszczególnienie zł %
Dochody ogółem 79 870 182 301,86
Dochody własne 38 424 224 476,95
Dochody z podatku od nieruchomości
Kwota utraconych dochodów
w tym:
Obniżenie górnych stawek
Ulgi i zwolnienia
potrącenia

11 305 617 482,35
2 679 140 513,57

2 031 691 666,52
642 002 076,27

5 446 770,78

100,0
23,7

Dochody z podatku od środków transportowych
Kwota utraconych dochodów
w tym:
Obniżenie górnych stawek
Ulgi i zwolnienia
potrącenia

683 382 418,75
439 654 997,16

436 194 081,15
3 433 734,65

27 181,36

100,0
64,3

Dochody z podatku rolnego
Kwota utraconych dochodów
w tym:
Obniżenie górnych stawek
Ulgi i zwolnienia
potrącenia

1 634 452 210,23
652 460 834,47

649 679 767,56
2 766 688,41

14 378,55

100,0
39,9

Dochody z podatku leśnego
Kwota utraconych dochodów
w tym:
Obniżenie górnych stawek
Ulgi i zwolnienia
potrącenia

225 089 642,67
5 093 320,05

1 632 304,04
3 433 734,65

27 181,36

100,0
2,3

Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rady ministrów z wykonania budżetu 
państwa za lata 2008–2014. 

Jak wynika z danych w tabeli 4, gminy w znacznym stopniu wykorzystały 
możliwość zmniejszenia efektywnego opodatkowania podatkiem od nierucho-
mości, rolnym, leśnym i od środków transportowych. Kwestie stawek, podmio-
tu i przedmiotu opodatkowania oraz ustawowych ulg i zwolnień uregulowane 
są w ustawach określających odpowiedni podatek. gminy mogą obniżać cenę 
żyta czy metra sześciennego drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania 
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wysokości zobowiązania z tytułu podatku rolnego czy leśnego. W roku 2013 
gminy z tytułu obniżenia stawek w podatku rolnym i leśnym utraciły wpływy 
w wysokości 651,3 mln zł. łączna kwota utraconych dochodów z czterech podat-
ków wyniosła w 2013 roku 3,8 mld zł, co stanowiło 4,8% dochodów gmin ogółem 
i 9,9% dochodów własnych.

gminy w dużym stopniu wykorzystują dochody z podatku od nieruchomo-
ści i wydaje się, że tę podstawę opodatkowania należałoby rozszerzyć o dodat-
kowe elementy, np. rozszerzyć grupę podatników opłacających to zobowiązanie. 
Równocześnie powinna być zlikwidowana konkurencja wewnątrzpodatkowa 
między podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym, gdzie decyzje urzędnika 
administracji podatkowej decyduje o rodzaju opłacanego podatku. 

problem opodatkowania nieruchomości w polsce od wielu lat budzi duże 
zainteresowanie i jednocześnie wiele kontrowersji. Koncepcja związania go 
z wartością nieruchomości, tzw. podatek katastralny, dałaby pewny i stabilny do-
chód dla JST. mimo podejmowania prób legislacyjnych i zaangażowania wielu 
osób i instytucji w stworzenie nowego sposobu opodatkowania nieruchomości 
w polsce nic nie wskazuje na to, że zostanie wprowadzony podatek katastralny. 
W czerwcu 2015 roku minister Finansów poinformował, że aktualnie nie ma pla-
nów wprowadzenia podatku katastralnego.

Jest rzeczą bezsporną, że gminy powinny dysponować licznymi, a głównie 
wydajnymi, zagwarantowanymi prawnie stabilnymi źródłami dochodów. Jest to 
szczególnie ważne, ponieważ wyraźnie widać tendencję do rozszerzania katalo-
gu zadań własnych gmin o nowe zadania realizowane dotychczas przez organy 
administracji rządowej. Niestety nie wynika to z dążenia do wzrostu kompetencji 
i autorytetu władz samorządowych, ale z trudnej sytuacji budżetu państwa i chęci 
przerzucania wielu wydatków na gminy.

2. Władztwo podatkowe gmin a stabilność fiskalna gmin

Spowolnienie gospodarcze jako skutek ostatniego kryzysu nie pozostaje 
bez wpływu na wzrost wydatków gmin przy zmniejszających się dochodach. 
powoduje to wzrost deficytów w budżetach gmin oraz zwiększanie się ich za-
dłużenia. Taka sytuacja powoduje konieczność spojrzenia na stabilność fiskalną 
gmin – nie tylko z punktu widzenia uzyskania bezpiecznego pułapu zadłużenia6, 
ale dotyczy to także stabilności finansowej gmin w zakresie realizacji rozwoju 

6 bezpieczny pułap zadłużenia rozumiany jako zapewnienie możliwości jego obsługi.
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lokalnego czy nieobniżania poziomu usług dla społeczności lokalnej. Chodzi 
o to, aby zapewnienie stabilności finansowej gminy nie odbywało się kosztem 
ograniczania rozwoju lokalnego.

Istotne znaczenie w tej kwestii ma zapewnienie stałego i stabilnego dopły-
wu dochodów podatkowych do budżetów gmin i pytanie, czy zwiększenie władz-
twa podatkowego dla JST, w tym szczególnie dla gmin, poprawiłoby ich sytuację 
finansową.

W artykule 168 Konstytucji Rp gminom przekazano uprawnienia w zakre-
sie kształtowania obciążeń podatkowych i z tytułu różnych opłat. Dotyczy to 
również możliwości wprowadzenia na terytorium jednostki samorządu teryto-
rialnego konkretnej daniny przewidzianej przez ustawę. Określone w ten sposób 
władztwo podatkowe gmin obejmuje m.in. zwolnienia przedmiotowe i podmioto-
we, stawki podatkowe, ulgi podatkowe i potrącenia. Warto zauważyć, że władz-
two podatkowe dotyczy tylko podatków pobieranych bezpośrednio przez gminy 
(podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych). Wpływy 
z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i po-
datek dochodowy opłacany w ramach karty podatkowej wprawdzie zasilają bud-
żet gminy, ale są pobierane przez organy centralnej administracji podatkowej. 
Zatem gmina nie ma samodzielności w zakresie poboru, wymiaru, kontroli czy 
egzekucji z tytułu tych podatków. Uprawnienia w zakresie władztwa podatkowe-
go są dość powszechnie wykorzystywane przez gminy, a przeprowadzona powy-
żej analiza kwot utraconych dochodów gmin z czterech podatków w 2013 roku 
potwierdza ten fakt. Wydawałoby się, że takie postępowanie może spowodować 
niestabilność w finansach gmin, ale należy pamiętać, że podatki nie pełną tylko 
funkcji fiskalnej, a decyzje podejmowane przez rady gmin są gruntownie prze-
myślane. Rzeczywiście w krótkim okresie może to skutkować np. zwiększeniem 
zadłużenia, ale w długim – środki pozostawione u podatników (np. w wyniku 
obniżki stawki) mogą wpłynąć na rozwój gminy, a w konsekwencji na wzrost 
dochodów w przyszłości. 

W odniesieniu do dochodów podatkowych z tytułu udziałów w podatkach 
centralnych, które stanowią największe wpływy do budżetów gmin, wydaje się 
konieczne zwiększenie kompetencji w zakresie kształtowania tych wpływów. 
można zauważyć także, że udziały w podatkach centralnych nie stanowią dla 
gminy optymalnego źródła dochodów z punktu widzenia stabilnego źródła finan-
sowania jej zadań, ponieważ ich wysokość zależy w dużej mierze od koniunktury 
gospodarczej. Wyraźny spadek tych wpływów widać w latach 2009 i 2010.
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Jak już wspomniano, gmina może także, np. w drodze referendum, ustana-
wiać podatki lokalne, tzw. samoopodatkowanie mieszkańców.

Podsumowanie

Wielu ekonomistów zwraca uwagę, że zwiększanie samodzielności docho-
dowej samorządu terytorialnego może spowodować m.in zbytni fiskalizm JST 
czy znaczące dysproporcje w poziomie dochodów pomiędzy JST. W pierwszym 
przypadku istnieje obawa, że organy samorządowe mogą wykazywać zbyt dużą 
ekspansję w zakresie pozyskiwania dochodów z podatków i opłat lokalnych. 
Co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do zmniejszenia aktywności gospo-
darczej na danym obszarze i negatywnych tego konsekwencji (m.in. odpływ ka-
pitału do innych regionów kraju bądź za granicę). Istnieje również niebezpieczeń-
stwo polegające na redukcji dochodów budżetowych JST w wyniku zaniżania 
stawek podatkowych, nadmiernego stosowania ulg i zwolnień, niekiedy w nie-
uzasadnionych przypadkach. 

Wydaje się, że dotychczasowe doświadczenia wskazują, że większość rad 
gmin podejmuje w zakresie dochodów podatkowych (w ramach uzyskanego 
władztwa podatkowego) racjonalne decyzje. ponieważ gminy są odpowiedzialne 
za świadczenie większości usług publicznych, muszą mieć większą niż dotych-
czas autonomię w ustalaniu stawek podatków lokalnych – nie tylko obniżania, 
ale i podwyższania stawek – oraz pośredni wpływ na stawki w podatkach cen-
tralnych. Obecnie w polsce zwraca się uwagę na konieczność obniżenia stawek 
w podatku CIT i pIT, ale nie podejmuje się równolegle dyskusji, jak takie rozwią-
zanie wpłynie na wielkość udziałów w tych podatkach dla JST, a zatem na ich 
dochody własne.

Jeżeli zaś chodzi o możliwość nadmiernego wzrostu dochodów podatko-
wych w wyniku zwiększania władztwa podatkowego i pojawienia się dyspropor-
cji w poziomie dochodów pomiędzy poszczególnymi samorządami lokalnymi, 
to takie ryzyko niwelują działania wyrównawcze państwa w sferze kształtowa-
nia dochodów samorządów terytorialnych poprzez określone transfery z budżetu 
państwa. Dążenie do pełnej decentralizacji także w sferze finansowej oznacza, 
że zarówno odpowiedzialność za realizację zadań, jak i podejmowanie decyzji 
powinno być zlokalizowane blisko ludzi, których one dotyczą.
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TAX REVENUES OF COMMUNITIES IN POLAND  
AND THEIR FISCAL STABILITY

Summary

The study analyzed tax revenues of municipalities during the years 2008–2014 and 
on this basis attempts to answer the question, if we can give municipalities more free-
dom of fiscal decisions. There are also described the existing regulations in the field of 
taxation power and impact of the regulations on the formation of municipal tax revenue.

Keywords: revenue, income tax, fiscal stability
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OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W PAŃSTWACH OECD1

Streszczenie

mimo iż znaczenie systemu opodatkowania nieruchomości w ostatnich stuleciach 
relatywnie zmalało, to jednak w dalszym ciągu pozostaje on istotnym komponentem 
systemów podatkowych państw OECD. podatki obciążające własność nieruchomości 
stanowią współcześnie najważniejszą pozycję wśród podatków majątkowych. Wspólną 
ich cechą pozostaje ich lokalny charakter – stanowią one istotne źródło zasilania finan-
sowego jednostek samorządu terytorialnego. brak jest międzynarodowych standardów 
regulujących kształt tych danin, co skutkuje znaczną dywersyfikacją ich konstrukcji. 
mimo to ukształtował się konsensus, iż nowoczesny system opodatkowania nieruchomo-
ści, sprawnie realizujący podstawowe funkcje opodatkowania, w tym w szczególności 
wydajny fiskalnie i sprawiedliwy społecznie, powinien przyjmować formułę ad valorem, 
odwołując się do wartości nieruchomości oszacowanej w specjalnych rejestrach zwanych 
katastrami.

Słowa kluczowe: podatki majątkowe, podatek od nieruchomości, podatek katastralny

Wprowadzenie

podatek od nieruchomości to jedna z najstarszych konstrukcji podatkowych. 
Jego historia sięga czasów, w których trudno było wprowadzić opodatkowanie 
dochodu, zaś najłatwiejszą do uchwycenia podstawą opodatkowania pozostawał 
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majątek, w tym w szczególności takie jego składniki, jak grunty czy budynki2. 
Wykorzystywano przy tym tę właściwość, że majątek, w przeciwieństwie do do-
chodu czy obrotu, może zostać oceniony na podstawie znamion zewnętrznych, 
co czyni z niego materię łatwo uchwytną. W takich warunkach władze fiskalne 
zyskały znaczny komfort, mając możliwość określenia wymiaru podatku w na-
wiązaniu do powszechnie akceptowanych w danym czasie i warunkach obiek-
tywnych kryteriów determinujących elementy majątku nieruchomego3. ponadto 
należy przyznać, że w czasach tych upowszechniła się koncepcja utożsamiania 
bogactwa z posiadaniem nieruchomości. 

początkowo w Europie upowszechniły się proste konstrukcje nakładane na 
grunty lub/i zabudowania. W przypadku budynków przy wymierzaniu kwoty 
zobowiązania podatkowego kierowano się znamionami zewnętrznymi, takimi 
jak m.in. liczba okien, drzwi czy kominów, szerokość domu itd. Uregulowania te 
odcisnęły piętno na wyglądzie i architekturze niektórych miast. I tak na przykład 
w Wielkiej brytanii można spotkać wiele budynków z zamurowanymi oknami 
(w 1969 r. wprowadzono tam tzw. window tax – podatek okienny, którego wyso-
kość uzależniono od liczby okien wychodzących na ulicę), na starówce w Rydze 
powszechnie występują średniowieczne domy kupieckie z małymi oknami (kwo-
ta zobowiązania podatkowego określana była w zależności od wielkości okien), 
z kolei kamienice w Amsterdamie są zazwyczaj wąskie i wysokie (obciążenie 
podatkowe uzależnione było od szerokości budynku)4.

Wraz z rozwojem ekonomicznym zasadniczy ciężar finansowania zadań 
publicznych przeniesiony został na daniny obciążające dochód i konsumpcję. 
Współcześnie opodatkowanie nieruchomości odgrywa istotną rolę przede wszyst-
kim jako zasadnicza pozycja wśród podatków majątkowych. Należy podkreślić, 
że nie istnieją żadne międzynarodowe standardy, które warunkowałyby konstruk-
cje podatków od nieruchomości. Fakt ten jest jedną z przyczyn istotnej dywersy-
fikacji kształtu tego typu danin w przekroju międzynarodowym. Wspólną cechą 
świadczeń obciążających nieruchomości, w szczególności na obszarze Europy, 
pozostaje natomiast ich lokalny charakter. 

Celem opracowania jest dokonanie przeglądu systemów opodatkowania 
nieruchomości obowiązujących w państwach OECD, analiza porównawcza 

2 A. Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej, polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2010, s. 172.

3 p. Smoleń, Podatki majątkowe, w: System prawa finansowego, t. III: Prawo daninowe, 
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 321.

4 Tamże.
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konstrukcji danin składających się na ten system, jak również wskazanie domi-
nujących rozwiązań.

1. Kategorie danin obciążających nieruchomości w państwach OECD

mówiąc o opodatkowaniu nieruchomości, należy posługiwać się pojęciem 
systemu, nie zaś pojedynczego podatku. System opodatkowania nieruchomości 
to inaczej ogół obowiązujących w danym państwie podatków, których przedmio-
tem jest władanie rzeczami podlegającymi opodatkowaniu na podstawie obowią-
zujących przepisów5. W kategorii tej nie mieszczą się natomiast podatki obciąża-
jące obrót nieruchomościami (w tym sprzedaż, darowiznę czy zamianę) ani też 
podatki pobierane od wzrostu wartości nieruchomości6.

Tabela 1

podatki obciążające nieruchomości funkcjonujące w państwach OECD
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. Australia   X    
2. Austria  X     
3. belgia  X     
4. Chile  X     
5. Czechy  X     
6. Dania     X  
7. Estonia X      
8. Finlandia  X     
9. Francja     X  

10. grecja    X   

5 K. Wójtowicz, System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo UmCS, 
lublin 2007, s. 14.

6 l. Etel, Modele opodatkowania nieruchomości, w: Polski system podatkowy. Założenia 
a praktyka, red. A. pomorska, Wydawnictwo UmCS, lublin 2004, s. 286.
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1 2 3 4 5 6 7 8

11. Hiszpania  X     
12. Holandia  X     
13. Irlandia    X   
14. Islandia  X     
15. Izrael  X     
16. Japonia  X     
17. Kanada  X     

18. Korea 
południowa  X     

19. luksemburg  X     
20. meksyk  X     
21. Niemcy  X     
22. Norwegia  X     

23. Nowa 
Zelandia   X    

24. polska   X    
25. portugalia  X     
26. Słowacja   X    
27. Słowenia     X  

28. Stany 
Zjednoczone  X     

29. Szwajcaria  X     
30. Szwecja  X     
31. Turcja  X     
32. Węgry      X

33. Wielka 
brytania    X   

34. Włochy  X     
łącznie 1 22 4 3 3 1

k.p. – konstrukcja/konstrukcje podatkowe.

Źródło:  R. Almy, Valuation and Assessment of Immovable Property, „OECD Working papers on 
Fiscal Federalism” 2014, no. 19, OECD publishing, s. 7.

Zdefiniowany powyżej system może składać się z jednej konstrukcji podat-
kowej o rozległym zakresie przedmiotowym lub z oddzielnych świadczeń ob-
ciążających poszczególne kategorie nieruchomości. przedmiotem tych danin są 
grunty, nieruchomości trwałe z tym gruntem związane (np. budynki) lub rzeczy 
znajdujące się na tym gruncie (m.in. drogi czy linie kolejowe)7.

Funkcjonowanie jednej daniny obciążającej władanie nieruchomościami 
o stosunkowo szerokim zakresie przedmiotowym jest charakterystyczne dla 

7 Nieliczne wyjątki od tej zasady stanowią m.in. statki.
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ok. 2/3 z ogólnej liczby państw OECD. Znajdują się wśród nich kraje Europy 
Zachodniej, w tym państwa skandynawskie czy położone w centrum kontynen-
tu belgia, Austria, Holandia, jak również pozaeuropejskie państwa organizacji, 
z wyjątkiem Australii i Nowej Zelandii. System opodatkowania nieruchomości 
składa się z jednego elementu również w Estonii, jednak tam zakres przedmioto-
wy tej daniny ogranicza się jedynie do gruntów. Zaletą takiego rozwiązania jest 
jego prostota, a w konsekwencji również taniość.

W jedenastu krajach OECD funkcjonuje wiele (więcej niż jedna) konstrukcji 
podatkowych obciążających różne kategorie nieruchomości. W grupie tej znala-
zły się m.in. wspomniane już wcześniej Australia i Nowa Zelandia, państwa euro-
pejskie o tzw. południowej mentalności podatkowej (np. grecja), Wielka brytania 
czy kraje Europy Środkowo-Wschodniej (polska, Węgry, Słowacja, Słowenia). 
Charakterystyczne jest wyodrębnienie z zakresu powszechnego podatku od 
nieruchomości gruntów i objęcie ich odrębną daniną. W niektórych państwach 
podobny zabieg zastosowano również w odniesieniu do budynków. Interesujące 
rozwiązanie funkcjonuje w Nowej Zelandii, gdzie władze lokalne mogą decydo-
wać o wyborze podstawy opodatkowania. Niektóre, w tym przede wszystkim 
wiejskie, jednostki samorządu terytorialnego opodatkowują jedynie grunty, inne 
pobierają podatek również od budynków i innych kategorii nieruchomości.

W wybranych państwach OECD daniny obciążające nieruchomości pod-
legają dalszemu różnicowaniu. W Irlandii i Wielkiej brytanii odrębnemu reżi-
mowi podatkowemu podlegają nieruchomości mieszkalne (tzw. council tax) 
i niemieszkalne. Z kolei w Danii funkcjonują: podatek od nieruchomości miesz-
kalnych (Ejendomsvaerdiskat), jak również podatek od nieruchomości wykorzy-
stywanych w celach komercyjnych (Daekningsafgift). W polsce poza podatkiem 
od nieruchomości, pobieranym w miastach, na obszarach niezurbanizowanych 
funkcjonują podatek rolny i leśny. W Słowenii w ramach systemu opodatkowania 
nieruchomości funkcjonowały liczne konstrukcje podatkowe aż do 2014 roku, 
kiedy to zastąpiono je jedną daniną o relatywnie szerokiej podstawie opodatko-
wania.

2. Zakres podmiotowy podatków od nieruchomości

System opodatkowania nieruchomości obejmuje daniny, które za przed-
miot opodatkowania przyjmują szeroko rozumiane władanie nieruchomościa-
mi. Władanie to inaczej wykorzystywanie nieruchomości na podstawie prawa 
własności, ale również w oparciu o inne prawa i tytuły. może ono obejmować, 
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w zależności od tego, jakie prawa przysługują władającemu, jej posiadanie, użyt-
kowanie, dokonywanie zmian, rozporządzanie nią czy czerpanie z niej pożytków. 
Najpełniej z nieruchomości korzysta właściciel – ograniczają go jedynie przepisy 
ustaw oraz zasady współżycia społecznego. Jednak władającym nieruchomością 
może być również posiadacz wykorzystujący ją na swoje potrzeby.

Tabela 2

podmiot podatku od nieruchomości w wybranych państwach OECD

lp. państwo Właściciel Użytkownik Właściciel 
i użytkownik

Sama  
nieruchomość

1. Austria X    
2. belgia X    
3. Chile    X
4. Dania X    
5. Francja   X  
6. grecja X    
7. Holandia   X  
8. Islandia X    
9. Izrael  X   

10. Japonia X    
11. Kanada    X
12. luksemburg X    
13. Niemcy X    

14. Stany 
Zjednoczone    X

15. Wielka brytania  x   
łącznie 8 2 2 3

Źródło:  R. Almy, A Global Compendium and Meta-Analysis of Property Tax Systems, lincoln 
Institute of land policy, lincoln Institute of land policy 2013, s. 44–45.

Obecnie w państwach europejskich najbardziej rozpowszechnione jest roz-
wiązanie, w którym ciężar opodatkowania spoczywa na właścicielu nieruchomo-
ści (tab. 2). Z kolei w systemach pozaeuropejskich (Stany Zjednoczone, Kanada, 
Chile) nie wskazuje się konkretnej osoby zobowiązanej do uiszczenia zobowią-
zań podatkowych, przyjmując za podmiot opodatkowania samą nieruchomość, 
niezależnie od tego, kto ją posiada bądź użytkuje8.

8 R. Almy, A Global Compendium and Meta-Analysis of Property Tax Systems, lincoln 
Institute of land policy, lincoln Institute of land policy 2013, s. 43.
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3. Charakter podstawy opodatkowania – systemy powierzchniowe  
i katastralne

Obecnie jedynymi państwami OECD, w których podstawę opodatkowa-
nia podatku od nieruchomości stanowi wyłącznie jej powierzchnia (mowa tu 
o powierzchni gruntu lub o powierzchni użytkowej budynku), pozostają Czechy, 
Izrael i polska (tab. 2). Kwota zobowiązania podatkowego jest w tym przypad-
ku wyznaczana przez pomnożenie powierzchni stanowiącej podstawę opodat-
kowania, wyznaczonej zgodnie z obowiązującymi regulacjami, poprzez odpo-
wiedni mnożnik określony w przepisach podatkowych oraz stawkę podatku. 
powierzchniowe systemy opodatkowania nieruchomości (area-based property 
tax) do niedawna charakterystyczne były dla większości postkomunistycznych 
państw Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie rynki nieruchomości charakte-
ryzują się stosunkowo słabszym poziomem rozwoju. W krajach tych w okresie 
realnego socjalizmu zdecydowana większość nieruchomości była własnością 
państwa, zaś zasady handlu nieruchomościami, w tym ich ceny, ustalane były 
administracyjnie, w oderwaniu od warunków rynkowych. 

Wśród głównych przesłanek stosowania tego typu systemów należy wska-
zać wadliwe funkcjonowanie katastru nieruchomości lub zupełny jego brak9. 
W sytuacji braku wiarygodnych informacji o wartości nieruchomości koniecz-
ne jest poszukiwanie innych kryteriów, które mogłyby decydować o wysokości 
zobowiązania podatkowego. W takich warunkach popularność zyskało oparcie 
konstrukcji podatków od nieruchomości na powierzchni, jako podstawie łatwej 
do uchwycenia i weryfikacji. Systemy powierzchniowe są stosunkowe proste 
w implementacji i administrowaniu. ponadto nie wymagają one gromadzenia 
i analizowania dużej ilości danych co do wartości nieruchomości, a także nie 
wymagają konieczności ich rewaluacji. Wymiar podatku jest w tym przypadku 
bardziej obiektywny niż przy systemach katastralnych, co sprawia, że podatnicy 
w zasadzie nie kwestionują powierzchni jako podstawy opodatkowania. 

Funkcjonowanie systemów powierzchniowych budzi jednak poważne 
wątpliwości z punktu widzenia sprawiedliwości opodatkowania. Koszty podat-
kowe są w tym przypadku oderwane od rzeczywistej wartości nieruchomości, 
nie uwzględniają także różnic w zależności od jej lokalizacji czy uzbrojenia. 
Wysokość zobowiązania podatkowego nie nawiązuje do zdolności płatniczej 

9 Prawo podatkowe, red. p. Smoleń, W. Wójtowicz, C.H. beck, Warszawa 2015, s. 433.
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podatnika. ponadto uważa się, że systemy powierzchniowe mogą sprzyjać prze-
trzymywaniu gruntów w celach spekulacyjnych10.

przejawem nawiązywania do szeroko rozumianej wartości nieruchomości 
w konstrukcji podatków przyjmujących powierzchnię jako podstawę opodatko-
wania może być uzależnienie wysokości zobowiązania podatkowego od rodzaju 
czy przeznaczenia nieruchomości. Ciekawe rozwiązanie funkcjonowało przez 
długi okres w Holandii, gdzie określano podstawę opodatkowania odnosząc 
powierzchnię nieruchomości do szeregu współczynników, określających m.in. 
lokalizację nieruchomości, jej stan oraz sposób wykorzystania, które z założe-
nia miały odzwierciedlać jej wartość. Stosowanie tego systemu nie przyniosło 
spodziewanych rezultatów, co spowodowało, że w państwie tym zrezygnowano 
z powierzchniowego systemu opodatkowania nieruchomości. 

W państwach Europy Środkowej i Wschodniej wraz z rozwojem rynku nie-
ruchomości obserwuje się proces reformowania systemów opodatkowania nie-
ruchomości, w tym w szczególności trend w kierunku podatku katastralnego. 
Formułę ad valorem zaimplementowały w ostatnim dziesięcioleciu m.in. Słowacja 
i Słowenia, z kolei w 1993 roku podatek gruntowy wymierzany w odniesieniu do 
wartości nieruchomości został wprowadzony w Estonii11. Interesujące rozwiąza-
nie funkcjonuje na Węgrzech, gdzie władze lokalne mają możliwość decydowa-
nia o wyborze charakteru podstawy opodatkowania (ilościowa – w zależności 
od powierzchni, lub wartościowa – w proporcji do wartości nieruchomości)12. 
W niektórych państwach Europy Środkowo-Wschodniej ma miejsce połącze-
nie podstaw opodatkowania ilościowej i wartościowej. przykład może stanowić 
polska, gdzie grunty i budynki opodatkowane są według powierzchni, zaś bu-
dowle według wartości. Nie jest to jednak tzw. wartość katastralna, lecz wartość 
amortyzacyjna. 

W krajach OECD powszechnie stosowana jest formuła wymierzania kwo-
ty podatku od nieruchomości w relacji do wartości katastralnej nieruchomości 
(ad valorem), ustalonej na podstawie katastru, tj. urzędowego systemu informacji 

10 l. Etel, Modele opodatkowania…, s. 293.
11 K. Kowalska, Estoński system opodatkowania gruntów, w: Europejskie systemy 

opodatkowania nieruchomości, red. l. Etel, Kancelaria Sejmu. biuro Studiów i Ekspertyz, 
Warszawa 2003, s. 129–130.

12 m. głuszak, b. marona, Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy 
opodatkowania nieruchomości, poltext, Warszawa 2015, s. 91.
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Tabela 3

Charakter podstawy opodatkowania w podatkach od nieruchomości  
w państwach OECD

lp. państwo

podstawa opodatkowania

powierzchnia 
(wyłącznie)

wartość  
kapitałowa  
(wyłącznie)

roczna wartość 
czynszowa 
(wyłącznie)

mieszana

1. Australia    X
2. Austria  X   
3. belgia   X  
4. Chile  X   
5. Czechy X    
6. Dania  X   
7. Estonia  X   
8. Finlandia  X   
9. Francja   X  

10. grecja    X
11. Hiszpania  X   
12. Holandia  X   
13. Irlandia    X
14. Islandia  X   
15. Izrael X    
16. Japonia  X   
17. Kanada  X   
18. Korea południowa  X   
19. luksemburg  X   
20. meksyk    X
21. Niemcy  X   
22. Norwegia  X   
23. Nowa Zelandia    X
24. polska X    
25. portugalia  X   
26. Słowacja    X
27. Słowenia    X*
28. Stany Zjednoczone  X   
29. Szwajcaria    X
30. Szwecja  X   
31. Węgry     
32. Wielka brytania    X
33. Włochy   X  

łącznie 3 17 3 9

Źródło:  R. Almy, Valuation and Assessment of Immovable Property, „OECD Working papers on 
Fiscal Federalism” 2014, no. 19, OECD publishing, s. 7.
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o nieruchomościach13. pojęcie katastru zostało zdefiniowane przez Europejską 
Komisję gospodarczą ONZ jako system informacyjny złożony z części gra-
ficznej (map lub planów), obrazującej wielkość i położenie nieruchomości, jak 
również z części opisowej, charakteryzującej atrybuty nieruchomości (w tym ich 
wartość)14. początki katastru i opartych na nim podatków katastralnych sięga-
ją czasów starożytnych15, jednak instrument ten w postaci podobnej do obecnej 
ukształtował się dopiero w XIX wieku – w 1850 roku rejestr tego typu został 
założony we Francji, zaś w 1881 roku w monarchii austro-węgierskiej. 

Implementacja systemu ad valorem wymaga stworzenia systemu informa-
cji o nieruchomościach, w tym przede wszystkim przeprowadzenia powszechnej 
taksacji, rozumianej jako urzędowe określenie wartości taksacyjnych nierucho-
mości, wykorzystywanych m.in. do obliczania wysokości podatku16. Do spraw-
nego funkcjonowania tych systemów niezbędna jest również bieżąca aktualizacja 
informacji zawartych w katastrze. Do obsługi tego systemu konieczne jest za-
trudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu. Wszystkie te czynniki gene-
rują znaczne koszty. ponadto przeprowadzona wycena nieruchomości nie zawsze 
spotyka się z akceptacją podatników i może wzbudzać negatywne emocje spo-
łeczne. Systemy ad valorem zniechęcają także do modernizacji nieruchomości, 
ponieważ wszelkie inwestycje podnoszą wartość majątku, podnosząc zobowią-
zanie podatkowe.

mimo tych niedogodności przeważa pogląd, że nowoczesny system opodat-
kowania nieruchomości, sprawnie realizujący funkcję dochodową, jak również 
odwołujący się do zdolności płatniczej podatników, powinien za podstawę opo-
datkowania przyjmować wartość katastralną. Z kolei systemy powierzchniowe, 
obecne w nielicznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, są rozwiąza-
niem z innej epoki, całkowicie przestarzałym17.

13 Ze względu na złożoność tego pojęcia można wyróżnić: kataster prawny – zawierający 
informacje o własności, jak również innych prawach czy obciążeniach nieruchomości, kataster 
fizyczny – gromadzący informacje o położeniu geograficznym nieruchomości, o jej wymiarach, 
granicach i innych cechach fizycznych, oraz kataster fiskalny – zawierający informacje o warto-
ści nieruchomości oszacowanej w celach podatkowych. Szerzej: m. głuszak, b. marona, Podatek 
katastralny…, s. 45.

14 W. Wilkowski, Założenia rządowego programu modernizacji ewidencji gruntów w no
woczesny kataster nieruchomości, „przegląd geodezyjny” 1998, nr 4, s. 7.

15 J. gaździcki, Systemy katastralne, Warszawa – Wrocław 1995, s. 16 i n., cyt. za: l. Etel, 
Modele opodatkowania…, s. 288.

16 g. Kowalski, Powszechna taksacja nieruchomości w świetle teorii taksacji, „przegląd 
geodezyjny” 1994, nr 10.

17 l. Etel, R. Dowgier, Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany, Wydawnictwo Temida 2, 
białystok 2013, s. 14.
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4. Charakterystyka podatków katastralnych

Wartość nieruchomości ustalona dla celów podatkowych przyjmuje za-
zwyczaj formę wartości kapitałowej (capital market value) lub rocznej wartości 
czynszowej (annual rental value). pod pierwszym ze wskazanych pojęć należy 
rozumieć przewidywaną cenę, jaką można uzyskać ze sprzedaży danej nierucho-
mości na wolnym rynku. powinna ona uwzględniać rzeczywiste cechy fizyczne 
i jakościowe, uwarunkowania prawne, jak również położenie danej nieruchomo-
ści18. Rozwiązanie tego typu znajduje uzasadnienie przede wszystkim w tych kra-
jach, gdzie funkcjonuje dobrze rozwinięty rynek nieruchomości. Współcześnie 
jest ono stosowane w większości krajów OECD, które zdecydowały się na for-
mułę ad valorem, w tym w szczególności w państwach Europy Zachodniej oraz 
w pozaeuropejskich krajach OECD (tab. 3). Zasadniczym mankamentem takiego 
rozwiązania pozostaje jednak konieczność bieżącej aktualizacji wartości kata-
stralnej nieruchomości. 

Z kolei roczna wartość czynszowa to inaczej najwyższa kwota rocznego 
czynszu, jaką można uzyskać z tytułu wynajęcia danej nieruchomości w wa-
runkach rynkowych. możliwe jest przy tym określenie podstawy opodatkowania 
podatku od nieruchomości w postaci wartości czynszowej brutto, tj. całkowi-
tej potencjalnej kwoty uzyskanej z wynajmu nieruchomości, lub oparcie jej na 
wartości czynszowej netto – uzyskanej po potrąceniu kosztów nieruchomości 
(w praktyce dochód netto wyznacza się zazwyczaj jako określony odsetek war-
tości katastralnej)19.

Rozwiązanie tego typu jest charakterystyczne dla belgii, Francji i Włoch. 
Z uwagi na to, że wartość kapitałowa nieruchomości jest wielokrotnie niższa od 
rocznej wartości czynszowej, charakterystyczne jest, że kraje wykorzystujące 
w roli podstawy opodatkowania pierwszą ze wskazanych wartości wprowadzają 
stosunkowo niższe stawki podatku od nieruchomości.

Stosowanie systemu opodatkowania nieruchomości ad valorem wymaga 
prowadzenia, a także bieżącej aktualizacji ewidencji katastralnych, które sta-
nowią podstawowe źródło informacji podatkowych, zarówno dla organów skar-
bowych, jak i dla samych podatników. Tego rodzaju ewidencje prowadzone są 
zazwyczaj przez władze centralne, rzadziej stosowanym rozwiązaniem jest ich 
lokalny charakter (tab. 4).

18 K. Wójtowicz, System opodatkowania…, s. 31–34.
19 Tamże.
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Tabela 4

Umiejscowienie systemów ewidencji nieruchomości w strukturach administracyjnych 
państw OECD

lp. państwo Szczebel władzy
centralny regionalny lokalny mieszany

1. Australia    X
2. Austria  X   
3. belgia X    
4. Chile X    
5. Dania X    
6. Estonia X    
7. Finlandia X    
8. Francja X    
9. Hiszpania X    

10. Holandia   X  
11. Irlandia X    
12. Islandia X    
13. Japonia    X
14. Kanada    X
15. meksyk  X   
16. Niemcy  X   
17. Norwegia   X  
18. Nowa Zelandia   X  
19. portugalia X    
20. Słowacja   X  
21. Słowenia    X
22. Stany Zjednoczone    X
23. Szwajcaria   X  
24. Szwecja X    
25. Turcja    X
26. Wielka brytania   X  
27. Włochy X    

łącznie 12 3 6 6

Źródło: R. Almy, Valuation and Assessment of Immovable Property, „OECD Working papers on 
Fiscal Federalism” 2014, no. 19, OECD publishing, s. 20.

Jak wynika z tabeli 5, odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji nieru-
chomości i zarządzanie nią spoczywa zazwyczaj na władzach lokalnych. Rzadziej 
stosowanym rozwiązaniem jest powierzenie tego typu uprawnień niezależnej 
agencji lub urzędowi ziemskiemu. 
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Tabela 5

podział uprawnień do prowadzenia systemów ewidencji nieruchomości  
w państwach OECD

lp. państwo Urząd 
ziemski

Organy 
podatkowe

Niezależna 
agencja mieszany

1. Australia    X
2. Austria  X   
3. belgia  X   
4. Chile  X   
5. Dania  X   
6. Estonia X    
7. Finlandia  X   
8. Francja X    
9. Hiszpania X    

10. Irlandia   X  
11. Islandia X    
12. Kanada    X
13. Niemcy  X   
14. Norwegia  X   
15. portugalia X    
16. Słowacja  X   
17. Słowenia    X
18. Stany Zjednoczone  X   
19. Szwajcaria  X   
20. Szwecja    X
21. Turcja  X   
22. Wielka brytania    X
23. Włochy X    

łącznie 6 11 1 5

Źródło:  R. Almy, Valuation and Assessment of Immovable Property, „OECD Working papers on 
Fiscal Federalism” 2014, no. 19, OECD publishing, s. 20.

Podsumowanie

W systemach opodatkowania nieruchomości trudno wskazać ujednolicone 
rozwiązania, które występowałyby we wszystkich państwach OECD, co wynika 
m.in. z braku międzynarodowych standardów w tym zakresie. bez wątpienia na-
tomiast należy stwierdzić, że w państwach gospodarczo rozwiniętych określa się 
kwotę zobowiązania z tytułu tego typu danin w oparciu o wartość (kapitałową 
lub czynszową) nieruchomości. Z kolei w krajach, w których ciągle stosowane 
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są lub do niedawna funkcjonowały systemy powierzchniowe, widoczny jest 
trend w kierunku implementacji formuły ad valorem. Dotyczy to w szczegól-
ności państw byłego bloku socjalistycznego, położonych w Europie Środkowej 
i Wschodniej. Trend ten należy ocenić pozytywnie, bowiem sprawna realizacja 
funkcji opodatkowania (w tym w szczególności funkcji dochodowej i redystry-
bucyjnej) wymaga, aby podstawa opodatkowania danin obciążających władanie 
nieruchomościami opierała się na ich wartości katastralnej. W roli wartości ka-
tastralnej występuje zazwyczaj wartość kapitałowa nieruchomości. Jej szaco-
wanie, jak również prowadzenie rejestrów nieruchomości należy zazwyczaj do 
kompetencji administracji centralnej. Jednostkami odpowiedzialnymi za obsługę 
i funkcjonowanie katastrów są przeważnie organy podatkowe.
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IMMOVABLE PROPERTY TAXATION IN OECD COUNTRIES

Summary

Immovable property taxation seems to be the material component of property tax-
ation system. Their fiscal importance is significant in semi-government budgets. There 
is no multinational standards of their construction, thus it varies significantly in different 
countries. The article contains information about objects of immovable property taxes, 
the character of the tax base and valuation of immovable properties in cadastral systems 
(especially what is valued? how is it valued? and who values?).

Keywords: property tax, immovable property tax, cadastral tax
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Wprowadzenie

podmiotami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi formalnie i po-
litycznie za wykonywanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST) 
są organy wykonawcze. Faktyczna realizacja zadań polega jednak na ponoszeniu 
wydatków przez jednostki organizacyjne gmin, powiatów i województw samo-
rządowych. Ze względu na specyfikę zadań realizowanych przez samorząd tery-
torialny organizacyjno-finansowe formy funkcjonowania tych jednostek w więk-
szości przypadków różnią się od tych, które działają w sektorze prywatnym. Są to 
bowiem podmioty, których działalność jest ograniczana ustawą o finansach pu-
blicznych1, co zmniejsza ich samodzielność finansową i ogranicza elastyczność 
gospodarowania środkami pieniężnymi. Forma organizacyjna podmiotu świad-
czącego usługi publiczne wyznacza ramy samodzielności finansowej zarów-
no władzom JST, jak również podmiotom, które tworzą i dostarczają te usługi. 
Działalność JST może być prowadzona w formach: jednostki budżetowej, samo-
rządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury, samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej oraz spółki prawa handlowego. Spółki kapitałowe są 
obecnie powszechną formą wykonywania zadań o charakterze użyteczności pu-
blicznej z zakresu gospodarki komunalnej. Dotyczy to zaopatrzenia mieszkań-
ców w wodę, oczyszczania ścieków i utrzymania czystości, a także transportu 
lokalnego. O wyborze sposobu i formy prowadzenia działalności komunalnej 
decyduje organ stanowiący JST. Dlatego też samorząd terytorialny może zlecać 
realizację usług podmiotom prywatnym oraz organizacjom pożytku publicznego, 
a niektóre zadania lokalne realizowane będą również w formie spółek prawa han-
dlowego ze 100% udziałem JST, poprzez partnerstwo publiczno-prywatne, czy 
też kontraktowane u prywatnych podmiotów2.

przedstawione powyżej organizacyjno-instytucjonalne ramy realizacji 
przez samorząd terytorialny zadań o charakterze użyteczności publicznej na-
wiązują do funkcjonującej na gruncie europejskiego prawa konkurencji zasady, 
że instytucje publiczne państw członkowskich UE mogą przyznawać szczególne 
uprawnienia, w szczególności uprawnienia monopolistyczne, przedsiębiorstwom 

1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240 
z późn. zm.

2 Specyficznym rodzajem spółek funkcjonujących w sferze użyteczności publicznej są 
jednoosobowe spółki gmin, powiatów i województw. W spółce takiej jednostkę samorządu tery-
torialnego reprezentuje organ wykonawczy. Natomiast w skład rady nadzorczej wchodzą przed-
stawiciele gminy, powiatu lub województwa powołani przez zarząd oraz członkowie wybierani 
przez pracowników spółki.
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publicznym lub prywatnym, świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodar-
czym (UOIg). pojęcie usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym 
w rozumieniu art. 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)3 
oznacza, że zainteresowanemu przedsiębiorstwu zostało powierzone przez pań-
stwo szczególne zadanie, gdzie władze publiczne pozostają odpowiedzialne za 
określenie kryteriów i zasad świadczenia usług, niezależnie od statusu prawne-
go świadczącego je przedsiębiorstwa oraz od tego, czy usługa jest świadczona 
na zasadzie wolnej konkurencji. powierzenie świadczenia usługi publicznej jest 
niezbędne w celu zdefiniowania obowiązków zainteresowanego przedsiębiorstwa 
oraz władz centralnych, regionalnych i lokalnych.

mając na uwadze, że rekompensata przyznawana przedsiębiorcy przez 
władze publiczne za wykonywanie obowiązków w interesie publicznym stano-
wi pomoc publiczną w rozumieniu regulacji zawartych w Traktacie, istotna jest 
odpowiedź na pytanie, w jakich przypadkach zasady Traktatu dotyczące pomocy 
państwa odnoszą się do organizacji i finansowania UOIg.

Art. 107 ust. 1 TFUE stanowi, że: „Z zastrzeżeniem innych postanowień 
przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez państwo 
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, 
która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym 
przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z ryn-
kiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową mię-
dzy państwami Członkowskimi”. brak wyraźnie sformułowanego w art. 107 ust. 
1 TFUE normatywnego zakazu udzielania pomocy publicznej daje państwom 
członkowskim możliwość sprawowania kontroli nad stosowaniem reguł pomo-
cy niedozwolonej i dozwolonej. Zachowanie tej kontroli zostało potwierdzone 
szerokim zakresem dopuszczalności pomocy państwa jako zgodnej lub możliwej 
do uznania za zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 2 i 3 
TFUE, w tym daleko idącymi uprawnieniami Komisji Europejskiej o charakte-
rze uznaniowym i istotnymi kompetencjami legislacyjnymi Rady, które zostały 
ustanowione w art. 108 i 109 TFUE. Aby reguły pomocy publicznej ustanowio-
ne w art. 107–109 TFUE mogły znaleźć zastosowanie, beneficjentem pomocy 
musi być oczywiście przedsiębiorstwo4. Dlatego do celów stosowania reguł po-
mocy państwa kluczową kwestią jest ustalenie, czy dany podmiot świadczący 

3 Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonso-
lidowane – Dz. Urz. UE, C 83 z 30.03.2010.

4 K. bacon, The definition of State aid, w: European Community Law of State Aid, 
red. K. bacon, Oxford University press, Oxford – New York 2009, s. 35–41.
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usługi w interesie ogólnym należy uznać za przedsiębiorstwo. Celem artykułu 
jest analiza źródeł prawa oraz najważniejszych zasad stanowiących wykład-
nię dla pojęcia przedsiębiorstwa w odniesieniu do udzielania pomocy publicz-
nej na usługi użyteczności publicznej realizowane przez jednostki samorządu  
terytorialnego.

1. Ogólna wykładnia pojęcia przedsiębiorstwa w unijnym prawie konkurencji

Za przedsiębiorstwo w sensie ekonomicznym uznaje się podmiot prowa-
dzący działalność gospodarczą, która motywowana jest chęcią uzyskania ko-
rzyści majątkowych i ma na celu zaspokojenie potrzeb innych podmiotów życia 
społecznego przez wytwarzanie produktów lub świadczenie usług, przy czym 
działalność ta prowadzona jest samodzielnie na ryzyko właściciela5. Natomiast 
w ujęciu porządków prawnych państw członkowskich, a także w ujęciu różnych 
gałęzi prawa w ramach tego samego porządku prawnego, przedsiębiorstwo jest 
interpretowane w szerszym lub węższym zakresie w porównaniu do ujęcia stricte 
ekonomicznego. Z punktu widzenia unijnych reguł konkurencji pojęcie przed-
siębiorstwa w ogóle nie ma jak dotychczas ustalonego jednolitego znaczenia6. 
można powiedzieć, że: „w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej poję-
cie przedsiębiorstwa występuje wielokrotnie, w poszczególnych przepisach tego 
Traktatu różni się w pewnym zakresie w zależności od kontekstu, w jakim jest 
użyte, ale w Traktacie brakuje definicji przedsiębiorstwa”7. powoduje to, że poję-
cie „przedsiębiorstwo” charakteryzuje się otwartą tekstowością, a znaczenie tego 
pojęcia określane jest w drodze orzecznictwa sądów unijnych. Stąd też w uję-
ciu prawa konkurencji Unii Europejskiej – na gruncie orzecznictwa sądów unij-
nych – „przedsiębiorstwo” jest pojęciem autonomicznym i rozumiane jest jako 
„każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą, niezależnie od jej statusu 

5 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarzą
dzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002, s. 43.

6 J.l. buendia Sierra, Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law: Article 86 
(former Article 90) of the EC Treaty, Oxford University press, Oxford – New York 2000, s. 30.

7 K. Van de Castelle, m. Hocine, „Favouring certain undertakings or the production of cer
tain goods”: Selectivity, w: EU Competition Law, vol. IV: State Aid, ed. W. mederer, N. pesaresi, 
m. Van Hoof, Claeys & Casteels publishing bV, lueven 2008, s. 247.
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prawnego i sposobu finansowania”8, przy czym działalnością gospodarczą jest 
„oferowanie towarów lub usług na danym rynku”9.

podkreślić jednakże należy, że dla określenia przedsiębiorstwa w rozu-
mieniu art. 107 TFUE jako „jednostki gospodarczej” nie jest o tyle istotne jego 
działanie na „danym rynku”, ile to, że jest ono beneficjentem pomocy10, który 
musi mieć zdolność prawną zarówno do przyjęcia korzyści z tytułu udzielonej 
pomocy, jak i zdolność do ponoszenia odpowiedzialności prawnej – np. ewen-
tualny zwrot pomocy w przypadkach naruszenia reguł traktatowych. Oznacza 
to, że przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 TFUE nie może nie mieć żadne-
go statusu prawnego11. Innymi słowy, przedsiębiorstwem w rozumieniu unijnego 
prawa konkurencji mogą być różnego rodzaju podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą, niezależnie od ich prawnej formy organizacji oraz od tego, czy pod-
legają pod reżim prawa prywatnego, czy publicznego12. W rozumieniu przepisów 
prawa konkurencji Unii Europejskiej w sytuacji, gdy istnieje rynek danego towa-
ru lub usługi, ale podmiot nie oferuje towarów lub usług, określona działalność 
nie stanowi działalności gospodarczej. Wystąpienie działalności gospodarczej 
wiąże się dopiero z faktem wejścia na rynek, czyli oferowania towarów i usług, 
które powinno mieć charakter dobrowolny, a nie obowiązkowy. przy prowadze-
niu działalności gospodarczej nie ma znaczenia status własnościowy podmiotu, 
bowiem może on stanowić tak własność prywatną, jak i publiczną13. mogą to 

8 ETS w sprawach: C-41/90 Klaus Höfner i Fritz Elser przeciwko Macrotron GmbH, ECR 
1991, s. I-1979, pkt 21; połączonych C-159/91 oraz C-160/91 Christian Poucet przeciwko Assurances 
générales de France i Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, ECR 1993, s. I-637, 
pkt 17; C-218/00 Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas przeciwko Istituto nazionale per l’assicu
razione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ECR 2002, s. I-691, pkt 22; C-222/04 Ministero 
dell’Economia e delle Finanze przeciwko Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa 
di Risparmio di San Miniato i Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, ECR 2006, s. I-289, pkt 107; 
C-237/04 Enirisorse SpA przeciwko Sotacarbo SpA, ECR 2006, s. I-2843, pkt 28.

9 ETS w sprawach: C-35/96 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, 
ECR 1998, s. I-3851, pkt 36; połączonych C-180/98 do C-184/98 Pavel Pavlov i in. przeciwko 
Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, ECR 2000, s. I-6451, pkt 75; C-222/04 Ministero 
dell’Economia e delle Finanze przeciwko Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa 
di Risparmio di San Miniato i Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, ECR 2006, s. I-289, pkt 108; 
C-237/04 Enirisorse SpA przeciwko Sotacarbo SpA, ECR 2006, s. I-2843, pkt 29.

10 ETS w sprawie 323/82 SA Intermills przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 
1984, s. 3809, pkt 11-12.

11 SpI w sprawie T-137/02 Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Wspólnot 
Europejskich, ECR 2004, s. II-3541, pkt 50–51.

12 J.l. buendia Sierra, Exclusive…, s. 32.
13 Definicyjne przesłanki pojęcia przedsiębiorstwa w ujęciu prawa konkurencji Unii 

Europejskiej musi także spełniać „przedsiębiorstwo publiczne” w rozumieniu Dyrektywy Komisji 
2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między 
państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości 
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być zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne, a także jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości prawnej14. podejście to determinuje uznawanie za 
przedsiębiorstwa z perspektywy reguł pomocy publicznej takie podmioty prowa-
dzące działalność gospodarczą, jak spółki (osobowe i kapitałowe), przedsiębior-
stwa państwowe oraz podmioty, dla których organem założycielskim jest gmina 
lub inna jednostka samorządu terytorialnego15. Za przedsiębiorstwa mogą zostać 
uznane same jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku, gdy prowadzą 
one działalność gospodarczą16, a także spółdzielnie17, stowarzyszenia18 i funda-
cje19. brak celów dochodowych w prowadzonej przez dany podmiot działalności 
nie wyklucza uznania tego podmiotu za przedsiębiorstwo20. W ujęciu unijnego 
prawa konkurencji działalnością gospodarczą są nie tylko te czynności, które 
mają doprowadzić do osiągnięcia zysku21. Dlatego też reguły pomocy państwa 

finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE l 318/17 z 17.11.2006), niezależ-
nie od tego, czy przedsiębiorstwo to jest beneficjentem pomocy, czy też podmiotem, który udziela 
pomoc publiczną.

14 p. Nicolaides, m. Kleis, The Concept of Undertaking in Education and Public Health 
Systems, „European State Aid law Quarterly” 2006, no. 3, s. 505.

15 ETS w sprawie 30/87 Corinne Bodson przeciwko SA Pompes funèbres des régions li
bérées, ECR 1988, s. 2479; SpI w sprawie T-196/04 Ryanair Ltd przeciwko Komisji Wspólnot 
Europejskich, ECR 2008, s. II-3643, pkt 84–98.

16 W decyzji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie N 261/2008 dotyczącej pomocy na pro-
mocję odnawialnych źródeł energii w Hiszpanii, Komisja zajęła stanowisko, że dotacja dla gmin 
wiejskich na zakup paneli słonecznych i instalacji geotermalnych w budynkach publicznych sta-
nowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, ponieważ gminy w celu zmniejszenia 
ponoszonych kosztów elektryczności miały najpierw sprzedawać wytworzoną w tych instalacjach 
energię elektryczną lokalnemu dystrybutorowi energii, a następnie sukcesywnie kupować od nie-
go tę energię w zależności od bieżącego zapotrzebowania na energię w budynkach publicznych. 
gminy posiadały zatem w tym przypadku atrybut przedsiębiorstwa i tym samym podlegały pod 
przepisy prawa pomocy publicznej, gdyż prowadziły działalność gospodarczą w zakresie sprze-
daży i nabywania energii elektrycznej.

17 ETS w sprawie 61/80 Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek przeciwko Komisji 
Wspólnot Europejskich, ECR 1981, s. 851.

18 ETS w sprawach: C-244/94 Fédération française des sociétés d’assurance, Société 
Paternelle-Vie, Union des assurances de Paris-Vie i Caisse d’assurance et de prévoyance mu
tuelle des agriculteurs przeciwko Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, ECR 1995, s. I-4013; 
C-67/96 Albany International BV przeciwko Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, 
ECR 1999, s. I-5751, pkt 71–87.

19 ETS w sprawie C-222/04 Ministero dell’Economia e delle Finanze przeciwko Cassa di 
Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato i Cassa di Risparmio 
di San Miniato SpA, ECR 2006, s. I-289.

20 p.J. Slot, J. Rapp, The Swedish Housing System and its Compatibility with European 
Competition and State Aid Rules, „European State Aid law Quarterly” 2008, no. 4, s. 684–704.

21 ETS w sprawach połączonych 209 do 215 oraz 218/78 Heintz van Landewyck SARL i inni 
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 1980, s. 3125, pkt 88.
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dotyczą w równej mierze tak przedstawicieli wolnych zawodów (np. dentystów)22, 
jak i przedsiębiorstw prowadzących działalność typu non-profit, pod warunkiem, 
że oferują one towary lub usługi na rynku.

W przepisach unijnego prawa konkurencji pojęcie przedsiębiorstwa za-
wiera dwa elementy, tj. element podmiotowy (jednostka gospodarcza) i element 
przedmiotowy (prowadzenie działalności gospodarczej). Elementy te składają się 
na jednolite, podmiotowo-przedmiotowe pojęcie przedsiębiorstwa. Warunkiem 
koniecznym, określającym pojęcie przedsiębiorstwa w ujęciu prawa konkuren-
cji UE, jest zatem posiadanie zdolności prawnej, która umożliwia dokonywanie 
czynności rozporządzających i zobowiązujących, bez możliwości których wy-
konywania nie można prowadzić działalności gospodarczej. podmiot, który ta-
kiej odpowiedzialności nie może ponosić i który tym samym nie ma zdolności 
samodzielnego działania na rynku, nie może zostać uznany za przedsiębiorstwo 
w ujęciu unijnego prawa konkurencji23. Dlatego też w przypadkach, gdy niezależ-
ne pod względem prawnym osoby fizyczne lub prawne stanowią jedną jednostkę 
gospodarczą, z punktu widzenia stosowania unijnych reguł konkurencji należy 
je traktować jako jedno przedsiębiorstwo24. ponadto w rozumieniu przepisów 
o pomocy publicznej, inaczej niż w przypadku reguł konkurencji skierowanych 
do przedsiębiorstw, każde przedsiębiorstwo należące do grupy kapitałowej jest 
odrębnym przedsiębiorstwem, czyli podmiotem autonomicznym pod względem 
prawnym i finansowym25. Wynika to stąd, że w przypadku przepisów prawa 
antymonopolowego (art. 101 i 102 TFUE) pojęcie przedsiębiorstwa jest ściśle 
związane z rynkową aktywnością danego podmiotu, co implikuje zakaz pew-
nych rodzajów zachowań na rynku. Natomiast w przypadku przepisów o pomocy 

22 ETS w sprawie C-172/03 Wolfgang Heiser przeciwko Finanzamt Innsbruck, ECR 2005, 
s. I-1627, pkt 26.

23 pojęcie „przedsiębiorstwo” w ujęciu prawa konkurencji Unii Europejskiej w zakresie po-
mocy państwa nie może być odniesione do wewnętrznych jednostek organizacyjnych określonych 
podmiotów – np. działające na gruncie polskiej ustawy o finansach publicznych samorządowe 
zakłady budżetowe, które realizują wybrane zadania gminy. Takie wyodrębnione pod kątem or-
ganizacyjnym jednostki nie mogą w rzeczywistości samodzielnie funkcjonować na rynku, gdyż 
korzystają w obrocie z osobowości prawnej lub co najmniej zdolności prawnej jednostki macierzy-
stej. Funkcjonalny skutek przepisów o pomocy państwa jest zaś zapewniony poprzez przypisanie 
przymiotu przedsiębiorstwa jednostce macierzystej, która ma zdolność prawną do przyjęcia przy-
sporzenia i ponoszenia odpowiedzialności prawnej.

24 ETS w sprawie 170/83 Hydrotherm Gerätebau GmbH przeciwko Firma Compact del 
Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas, ECR 1984, s. 2999, pkt 11; SpI w sprawie T-234/95 DSG 
Dradenauer Stahlgesellschaft mbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2000,  
s. II-2603, pkt 124.

25 ETS w sprawie C-39/94 Syndicat français de l’Express international (SFEI) i inni prze
ciwko La Poste oraz inne, ECR 1996, s. I-3547.
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państwa (art. 107–109 TFUE) przedsiębiorstwo nie jest określane przez swoje 
zachowania na rynku, ale przez okoliczność faktyczną, że jest ono beneficjen-
tem pomocy publicznej. Funkcją traktatowych przepisów o pomocy państwa jest 
przede wszystkim zdefiniowanie i zidentyfikowanie odbiorcy pomocy.

2. Interpretacja pojęcia przedsiębiorstwa z perspektywy UOIG

Trybunał Sprawiedliwości niezmiennie definiuje przedsiębiorstwa jako 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niezależnie od ich statusu praw-
nego i sposobu ich finansowania26. Oznacza to, że zakwalifikowanie określonej 
jednostki jako przedsiębiorstwa zależy całkowicie od charakteru jej działalności. 
Ta ogólna zasada ma trzy ważne konsekwencje. po pierwsze, nie jest decydujący 
status podmiotu na podstawie prawa krajowego. Na przykład podmiot zaklasy-
fikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy 
może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 
Traktatu. Jedynym istotnym pod tym względem kryterium jest fakt, czy pod-
miot ten prowadzi działalność gospodarczą. po drugie, o stosowaniu reguł po-
mocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił 
zyski. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Sądu wynika, że podmioty 
nienastawione na zysk mogą także oferować na rynku towary i usługi27. Jeżeli 
tak nie jest, to podmioty nienastawione na zysk pozostają oczywiście całkowi-
cie poza zakresem kontroli pomocy państwa. po trzecie, klasyfikacja podmiotu 
jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. podmiot, 
który prowadzi zarówno działalność gospodarczą, jak i niegospodarczą, uzna-
je się za przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej, 
przy czym działalnością gospodarczą jest „oferowanie towarów lub usług na 
danym rynku”28. Kwestia tego, czy istnieje rynek dla określonych usług, może 
zależeć od sposobu organizacji tych usług w danym państwie członkowskim29.  
Reguły pomocy państwa mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy określona 

26 ETS w sprawach połączonych od C-180/98 do C-184/98 Pavel Pavlov i in. przeciwko 
Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, ECR 2000, s. I-6451.

27 ETS w sprawach: połączonych od 209/78 do 215/78 oraz 218/78 Van Landewyck, ECR 
1980, s. 3125, pkt 21; C-244/94 FFSA i inni, ECR 1995, s. I-4013; C-49/07 MOTOE, ECR 2008, 
s. I-4863, pkt 27 i 28.

28 ETS w sprawach: 118/85 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, 
ECR 1987, s. 2599, pkt 7; C-35/96 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, 
ECR 1998, s. I-3851, pkt 36; C-237/04 Enirisorse SpA przeciwko Sotacarbo SpA, ECR 2006, 
s. I-2843, pkt 29.

29 ETS w sprawach połączonych C-159/91 i C-160/91 Poucet and Pistre, ECR 1993, s. I-637.
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usługa jest świadczona w otoczeniu rynkowym. gospodarczy charakter niektó-
rych usług może zatem być różny w poszczególnych państwach członkowskich. 
ponadto w związku z wyborami politycznymi lub rozwojem sytuacji gospodar-
czej klasyfikacja określonej usługi może się zmieniać wraz z upływem czasu. 
To, co dzisiaj nie stanowi działalności na rynku, może się nią stać w przyszłości 
i odwrotnie.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że art. 107 Traktatu nie 
ma zastosowania, jeśli państwo działa „sprawując władzę publiczną”30 lub jeśli 
organy reprezentujące państwo działają „w charakterze organów publicznych”31. 
można uznać, że dany podmiot działa sprawując władzę publiczną, jeśli przed-
miotowa działalność jest zadaniem, które stanowi część zasadniczych funkcji 
państwa lub jeśli jest ona powiązana z tymi funkcjami poprzez swój charakter, 
swoje cele i zasady, którym podlega32. Zasadniczo działalność, która nieodłącznie 
stanowi część prerogatyw organu publicznego i jest wykonywana przez państwo, 
nie stanowi działalności gospodarczej, chyba że dane państwo członkowskie zde-
cydowało się na wprowadzenie mechanizmów rynkowych. przykładem takiej 
działalności jest działalność dotycząca: wojska lub policji; bezpieczeństwa i kon-
troli żeglugi powietrznej33; kontroli i bezpieczeństwa ruchu morskiego34; nadzoru 
nad zanieczyszczeniami35 oraz organizacji, finansowania i wykonywania wyro-
ków więzienia36.

Od interpretacji pojęcia pomocy publicznej w ujęciu prawa konkurencji 
UE zależy zakres stosowania art. 107 ust. 1 Traktatu, w szczególności w kon-
tekście obowiązku jej zgłoszenia Komisji, który został ustanowiony w art. 108 
ust. 3 TFUE. Analizując konstrukcję zapisu traktatowego, należy stwierdzić, 
że na pojęcie pomocy publicznej składają się cztery elementy. Są to przesłanki 

30 ETS w sprawie C-118/85 Komisja przeciwko Republice Włoskiej, ECR 1987, s. 2599, 
pkt 7 i 8.

31 ETS w sprawie C-30/87 Bodson/Pompes funèbres des régions libérées, ECR 1988, 
s. I-2479, pkt 18.

32 ETS w sprawie C-364/92 SAT/Eurocontrol, ECR 1994, s. I-43, pkt 30.
33 ETS w sprawach: C-364/92 SAT/Eurocontrol, ECR 1994, s. I-43, pkt 27; C-113/07 p Selex 

Sistemi Integrati przeciwko Komisji, ECR 2009, s. I-2207, pkt 71.
34 Decyzja Komisji z dnia 16 października 2002 r. w sprawie N 438/02 – belgia – pomoc dla 

władz portowych, Dz. Urz. C 284 z 21.11.2002.
35 ETS w sprawie C-343/95 Calě & Figli, ECR 1997, s. I-1547, pkt 22.
36 Decyzja Komisji w sprawie N 140/06 – litwa – przydział dotacji dla przedsiębiorstw 

państwowych w zakładach karnych, Dz. Urz. C 244 z 11.10.2006.
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kumulatywne, co oznacza, że niespełnienie choć jednej z nich powoduje brak 
podstaw do uznania danej interwencji państwa za pomoc publiczną37. pomoc pu-
bliczna musi:

 – być udzielana przez państwo38 lub ze źródeł państwowych39,
 – uprzywilejowywać niektóre przedsiębiorstwa lub gałęzie produkcji40,
 – przynosić w jakiejkolwiek formie korzyści ekonomiczne przedsiębior-

stwu41,
 – wywierać rzeczywisty lub potencjalny wpływ na konkurencję i wymianę 

handlową pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej42.
Wskazane powyżej przesłanki nie zostały zdefiniowane zarówno w Traktacie, 

jak i przepisach wtórnego prawa pomocy publicznej43. Natomiast wszystkie one 
były przedmiotem wielu interpretacji, które były dokonywane w ramach sto-
sowania art. 107 i art. 106 ust. 2 TFUE przez Komisję Europejską i sądy Unii 
Europejskiej. Interpretując te przesłanki w odniesieniu do UOIg wskazać należy, 
że jedynie korzyści przyznane bezpośrednio lub pośrednio z zasobów państwo-
wych mogą stanowić pomoc państwa w rozumieniu art. 107 Traktatu44. Korzyści 
finansowane z zasobów prywatnych mogą mieć skutek w postaci umocnienia 
pozycji niektórych przedsiębiorstw, lecz nie wchodzą w zakres art. 107 Traktatu. 

37 ETS w sprawie C-222/07 Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) prze
ciwko Administración General del Estado, ECR 2009, s. I-1407, pkt 42; SpI w sprawie T-154/10 
Republika Francuska przeciwko Komisji Europejskiej, ECR 2012, s. II-nyr, pkt 52.

38 ETS w sprawie C-482/99 Republika Francuska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich 
(Stardust Marine), ECR 2002, s. I-4397, pkt 51; SpI w sprawie T-351/02 Deutsche Bahn AG prze
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2006, s. II-1047, pkt 101.

39 ETS w sprawach: 82/77 Openbaar Ministerie van het Koninkrijk der Nederlanden prze
ciwko Jacobus Philippus van Tiggele, ECR 1978, s. 25, pkt 24-25; C-189/91 Petra Kirsammer-
Hack przeciwko Nurhan Sidal, ECR 1993, s. I-6185, pkt 16.

40 ETS w sprawach: C-200/97 Ecotrade Srl przeciwko Altiforni e Ferriere di Servola 
SpA (AFS), ECR 1998, s. I-7907, pkt 40; C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH i Wietersdorfer 
& Peggauer Zementwerke GmbH przeciwko Finanzlandesdirektion für Kärnten, ECR 2001, 
s. I-8365, pkt 41.

41 ETS w sprawie C-342/96 Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich 
(Tubacex), ECR 1999, s. I-2459, pkt 41; SpI w sprawie T-196/04 Ryanair Ltd przeciwko Komisji 
Wspólnot Europejskich, ECR 2008, s. II-3643, pkt 39.

42 ETS w sprawach: C-372/97 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, 
ECR 2004, s. I-3679, pkt 44; C-148/04 Unicredito Italiano SpA przeciwko Agenzia delle Entrate, 
Ufficio Genova 1, ECR 2005, s. I-11137, pkt 55.

43 C. Quigley, The notion of the State aid in the EEC, „European law Review” 1998, no. 13, 
s. 242; J. Winter, Re(de)fining the notion of State aid in Article 87(1) of the EC Treaty, „Common 
market law Review” 2004, no. 41, s. 475.

44 ETS w sprawach: połączonych od C-52/97 do C-54/97 Viscido i in., ECR 1998, s. I-2629, 
pkt 13; C-53/00 Ferring, ECR 2001, s. I-9067, pkt 16; C-379/98 PreussenElektra przeciwko 
Schleswag, ECR 2001, s. I-2099.
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Taki transfer zasobów państwowych może przyjmować wiele form, np. dotacji 
bezpośrednich, ulg podatkowych i świadczeń w naturze. W szczególności fakt, 
że państwo nie nalicza cen rynkowych za niektóre usługi, stanowi rezygnację 
z zasobów państwowych. W wyroku w sprawie C-482/99 Francja przeciwko 
Komisji45 Trybunał Sprawiedliwości potwierdził również, że zasoby przedsiębior-
stwa publicznego stanowią zasoby państwowe w rozumieniu art. 107 Traktatu, 
ponieważ organy publiczne są w stanie kontrolować te zasoby. W przypadkach 
gdy przedsiębiorstwo, któremu powierzono wykonywanie określonej UOIg, jest 
finansowane z zasobów zapewnianych przez przedsiębiorstwo publiczne i finan-
sowanie to można przypisać państwu, finansowanie to może potencjalnie stano-
wić pomoc państwa. państwa członkowskie mogą w niektórych przypadkach fi-
nansować UOIg z opłat lub składek wnoszonych przez niektóre przedsiębiorstwa 
lub użytkowników, z których przychód jest przekazywany przedsiębiorstwom, 
którym powierzono wykonywanie danej UOIg. Tego rodzaju uzgodnienia finan-
sowe były analizowane przez Trybunał Sprawiedliwości, zwłaszcza w wyroku 
w sprawie 173/73 Włochy przeciwko Komisji46, w którym Trybunał stwierdził, 
że: „Skoro przedmiotowe fundusze są finansowane poprzez obowiązkowe skład-
ki wymagane prawem krajowym, a – jak pokazuje niniejszy przypadek – są za-
rządzane i przydzielane zgodnie z przepisami tego prawa, należy je uznać za za-
soby państwowe w rozumieniu art. 107 Traktatu, nawet jeśli są zarządzane przez 
instytucje odrębne od organów publicznych”. podobnie w wyroku z dnia 11 mar-
ca 1992 r. w sprawach połączonych C-78/90 do C-83/90 Compagnie Commerciale 
de l’Ouest47 Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że środki finansowane z opłat 
parafiskalnych stanowią środki finansowane z zasobów państwowych. ponadto 
płatności z tytułu rekompensaty za wykonywanie UOIg, które są finansowane 
z opłat parafiskalnych lub obowiązkowych składek nakładanych przez państwo 
oraz zarządzanych i przydzielanych zgodnie z przepisami wspomnianego prawa, 
są płatnościami z tytułu rekompensaty dokonywanymi z zasobów państwowych.

Aby rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych podlegała art. 107 
Traktatu, musi wywierać wpływ na wymianę handlową między państwami 

45 ETS w sprawie C-482/99 Francja przeciwko Komisji, ECR 2002, s. I-4397.
46 ETS w sprawie 173/73 Włochy przeciwko Komisji, ECR 1974, s. 709, pkt 16. Zob. także 

ETS w sprawach: 78/79 Steinike, ECR 1977, s. 595, pkt 21, C 206/06 Essent Netwerk, ECR 2008, 
s. 5497, pkt 47, 57 i 96.

47 ETS w sprawach połączonych C-78/90 do C-83/90 Compagnie Commerciale de l’Ouest 
i in. przeciwko Receveur Principal des Douanes de La Pallice Port, ECR 1992, s. I-1847, pkt 35. 
Zob. również ETS w sprawach połączonych od C-34/01 do C-38/01 Enirisorse SpA przeciwko 
Ministero delle Finanze, ECR 2003, s. I-14243, pkt 26.
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członkowskimi lub stwarzać zagrożenie wywarcia takiego wpływu. Taki wpływ 
zasadniczo zakłada istnienie rynku otwartego na konkurencję. W związku z tym 
w przypadkach, gdy otwarcie rynków na konkurencję nastąpiło wskutek przepi-
sów unijnych lub krajowych czy faktycznego rozwoju gospodarczego, obowiązują 
reguły pomocy państwa. W takich sytuacjach państwa członkowskie zachowują 
swobodę decydowania o tym, w jaki sposób zdefiniować, zorganizować i finan-
sować UOIg podlegające kontroli pomocy państwa, jeżeli podmiotowi świadczą-
cemu UOIg przyznaje się rekompensatę, bez względu na to, czy jest to podmiot 
publiczny, czy prywatny. Jeżeli rynek jest zastrzeżony dla jednego przedsiębior-
stwa, przyznana mu rekompensata podlega również kontroli pomocy państwa. 
Tak więc jeżeli działalność gospodarczą otwarto na konkurencję, decyzje o za-
pewnieniu UOIg innymi metodami niż przy zastosowaniu procedury zamówień 
publicznych, która gwarantuje najniższy koszt dla społeczności, mogą prowadzić 
do zakłóceń polegających na uniemożliwianiu konkurentom wejścia na rynek lub 
ułatwianiu beneficjentowi ekspansji na innych rynkach. Zakłócenia mogą także 
wystąpić na rynkach czynników produkcji. pomoc przyznana przedsiębiorstwu 
działającemu na rynku niezliberalizowanym może wywierać wpływ na wymia-
nę handlową, jeśli przedsiębiorstwo-beneficjent działa również na rynkach zlibe-
ralizowanych48. Środki pomocy mogą wywierać wpływ na wymianę handlową 
również jeśli samo przedsiębiorstwo-beneficjent nie uczestniczy w działalności 
transgranicznej. W takich przypadkach podaż krajowa może utrzymać się lub 
zwiększyć, wskutek czego przedsiębiorstwa mające siedzibę w innych państwach 
członkowskich mają ograniczone możliwości oferowania swoich usług w tym 
państwie członkowskim49.

Zatem w przypadku, gdy działalność beneficjenta pomocy na UOIg ma 
charakter gospodarczy i narusza wymianę handlową między państwami człon-
kowskimi, zastosowanie mają reguły konkurencji określone w Traktacie. Należy 
jednak wskazać, że usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym mają 
często zasięg wyłącznie lokalny. Czy rzeczywiście wpływają więc na wymia-
nę handlową między państwami członkowskimi? W przypadku przepisów do-
tyczących pomocy państwa kwestia wpływu na wymianę handlową nie zależy 
jednak od tego, czy świadczona usługa ma zasięg lokalny, czy regionalny, ani 
też od skali danej działalności. Fakt, iż kwota pomocy lub wielkość podmiotu ją 

48 SpI w sprawach połączonych T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 do 
T-607/97, T-1/98, T-3/98 do T-6/98 oraz T-23/98, Mauro Alzetta i inni przeciwko Komisji, ECR 
2000, s. II-2319, pkt 143–147.

49 Zob. w szczególności ETS w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium 
Magdeburg przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, ECR 2003, s. I-7747.
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otrzymującego jest stosunkowo nieduża, nie wyklucza tego, iż może ona wpły-
wać na wymianę handlową między państwami członkowskimi50. W rezultacie 
nawet pomoc w niewielkiej kwocie może zwiększyć ofertę usług jednego do-
stawcy, utrudniając tym samym innym przedsiębiorcom europejskim możliwość 
świadczenia tych samych usług na rynku lokalnym. W oparciu o dotychczasowe 
doświadczenia Komisja Europejska określiła jednak progi, do których pomoc nie 
ma wpływu na wymianę handlową ani konkurencję. W rozporządzeniu w spra-
wie pomocy de minimis dotyczącej usług świadczonych w ogólnym interesie go-
spodarczym51 Komisja przyjmuje na przykład, że pomoc na świadczenie tych 
usług nieprzekraczająca pułapu 500 000 EUR w dowolnym okresie trzech lat nie 
wpływa na handel między państwami członkowskimi i nie zakłóca ani nie grozi 
zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 107 ust. 1 TFUE. 
ponadto na podstawie ogólnego rozporządzenia dotyczącego pomocy de mini
mis52 uznaje się, że pomoc nieprzekraczająca pułapu 200 000 EUR (100 000 EUR 
w przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego) nie 
wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Podsumowanie

Zasady Traktatu dotyczące pomocy państwa odnoszą się do organizacji 
i finansowania UOIg w sytuacji, gdy odbiorcą pomocy jest przedsiębiorstwo. 
Koncepcja ta obejmuje dowolny podmiot zaangażowany w działalność gospo-
darczą, bez względu na jego status prawny lub sposób finansowania takiego pod-
miotu – np. przez jednostki samorządu terytorialnego. Działalnością gospodarczą 
jest natomiast dowolna działalność polegająca na oferowaniu towarów i/lub usług 
na danym rynku. Jeżeli działalność odbiorcy pomocy na UOIg ma charakter 
gospodarczy i wpływa na wymianę handlową między państwami członkowski-
mi, zastosowanie mają reguły konkurencji. Zastosowanie reguł konkurencji nie 
oznacza, że państwa członkowskie muszą zmienić organizację i funkcjonowanie 

50 SpI w sprawie T-214/95 Vlaams Gewest przeciwko Komisji, ECR 1998, s. II-717, pkt 48–
50; ETS w sprawach: C-280/00 Altmark Trans i Regierungspräsidium Magdeburg, ECR 2003, 
s. I-7747, pkt 81–82; C-172/03 Heiser, ECR 2005, s. I-1627, pkt 32–33.

51 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyzna-
wanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, 
Dz. Urz. UE l 114/8 z 26.04.2012.

52 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowa-
nia art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz. Urz. 
UE l 352/1 z 24.12.2013.
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swojego systemu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Fakt 
zastosowania reguł konkurencji nie oznacza, że jednostki samorządu terytorial-
nego muszą dopilnować, aby na rynku zawsze działała duża liczba usługodawców. 
Nie oznacza to również, że jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek 
zniesienia przyznanych wcześniej usługodawcom specjalnych lub wyłącznych 
praw, które są niezbędne dla celów danych usług świadczonych w ogólnym in-
teresie gospodarczym i proporcjonalne w odniesieniu do tych celów. Jednostki 
samorządu terytorialnego mogą przyznawać tego rodzaju prawa, jeżeli tylko nie 
wykraczają one poza to, co jest niezbędne do zapewnienia wykonania zadań le-
żących w interesie ogólnym na warunkach dopuszczalnych pod względem go-
spodarczym.
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THE DEFINITION OF UNDERTAKING  
AS A BENEFICIARY OF STATE AID GRANTED  

FOR SERVICES OF GENERAL ECONOMIC INTEREST REALIZED  
BY LOCAL GOVERNMENT UNITS

Summary

The concept of service of general economic interest (SgEI) is an evolving notion 
that depends, among other things, on the needs of citizens, technological and market 
developments and social and political preferences in the member State concerned. It tran-
spires from Article 106(2) of the Treaty that undertakings entrusted with the operation 
of SgEIs are undertakings entrusted with ‘a particular task’. generally speaking, the 
entrustment of a ‘particular public service task’ implies the supply of services which, 
if it were considering its own commercial interest, an undertaking would not assume 
or would not assume to the same extent or under the same conditions. based on Article 
107(1) of the Treaty, the State aid rules generally only apply where the recipient is an ‘un-
dertaking’. Whether or not the provider of a service of general interest is to be regarded as 
an undertaking is therefore fundamental for the application of the State aid rules.

Keywords: State aid, the European Union, local government units, undertaking, services 
of general economic interest
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Celem publikacji jest przedstawienie dynamiki rozwoju zagranicznych in-
westycji w polsce, ale również znaczenia ich rozwoju dla gospodarki, a zwłasz-
cza dla firm z dużym potencjałem ekspansji zagranicznej. posiadając optymalne 
warunki geograficzne, ale również gospodarcze i społeczne, polska jest atrak-
cyjnym miejscem do lokowania biznesu. Jednocześnie jakość towarów produko-
wanych przez rodzime firmy stwarza duże możliwości rozwoju oraz ekspansji 
zagranicznej, a obecność zagranicznych koncernów powinna być traktowana 
w kategoriach transferu know-how i kultury biznesowej, a nie jako docelowego 
pracodawcy.

polska to doskonałe miejsce do rozwijania działalności biznesowej. potwier-
dzają to liczne publikacje i raporty, plasujące kraj nad Wisłą na czołowych pozy-
cjach zarówno w Europie, jak i na świecie1. W poniższym opracowaniu zostaną 
przedstawione główne przesłanki decydujące o lokalizacji inwestycji w polsce 
oraz dynamika napływu inwestycji zagranicznych do polski. Ze względu na zna-
czenie rozwoju inwestycji nie tylko zagranicznych w polsce, ale także rodzimych 
przedsiębiorstw na świecie, zostanie przedstawiony rozwój polskich inwestycji za 
granicą. przytoczone opinie praktyków zajmujących się na co dzień zagadnienia-
mi inwestycji bezpośrednich pomogą przedstawić wnioski. Doskonałym przykła-
dem kraju, który odniósł niebywały sukces gospodarczy, jest Królestwo Danii. 

Dania to pierwszy kraj w Europie, który wprowadził obowiązek powszech-
nej oświaty w 1814 roku. Jednym z obszarów nauczania było zarządzanie dużymi 
miastami na przykładzie Kopenhagi. Jest to kraj pozbawiony surowców natural-
nych, a gospodarka od wieków opierała na rolnictwie i handlu. Jeszcze 150 lat 
temu dominowały tam małe i średnie firmy, które w wyniku rozwoju zdołały 
się umiędzynarodowić i zaistnieć na globalnym rynku dzięki zagranicznym in-
westycjom, w tym inwestycjom w polsce. Zjawisko to może stanowić model do 
naśladowania dla gospodarek rozwijających się, a zwłaszcza dla polski2. 

1 Według rankingu Bloomberg 2013 polska jest najlepszym krajem do prowadzenia biznesu 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W raporcie FDI Intelligence polska zajęła trzecią po-
zycję, zaraz po Chinach i USA, jako najlepsze miejsce dla inwestycji produkcyjnych na świecie. 
Z raportu Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2012 autorstwa Ernst & Young wynika, że w ciągu 
najbliższych trzech lat polska będzie po Niemczech drugim najbardziej atrakcyjnym w Europie 
krajem do lokowania inwestycji. 

2 Na podstawie wypowiedzi ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rp w Królestwie 
Danii Rafała Wiśniewskiego, XI Forum Samorządowe, Kołobrzeg 2015. 
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1. Analiza napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski

Analizując napływ bezpośrednich inwestycji, zwłaszcza tych, które osiedla-
ją się w danym regionie jako jedne z pierwszych, nasuwa się pytanie, co miało 
wpływ na decyzję inwestora: walory lokalizacyjne czy determinacja? Duńskie 
przedsiębiorstwo Royal greenland Seafood sp. z o.o., które rozpoczęło działal-
ność w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku, skoncentrowało się 
na lokalizacji. pomimo lat nazywanych powszechnie „kryzysowymi”, dzięki wi-
zji rozwoju przedsiębiorstwa, firma prężnie się rozwija, a zatrudnienie w ciągu 
ostatnich siedmiu lat zostało zwiększone prawie pięciokrotnie. Firma eksportuje 
ryby do państw na całym świecie, nawet do słynącej z bogatych zasobów rybnych 
Japonii, a inny niż skandynawski kraj pochodzenia produktu nie odgrywa istot-
nej roli dla finalnych konsumentów3. 

Dynamiczne zmiany zachodzące w globalnej rzeczywistości społecznej 
i gospodarczej silnie oddziałują zarówno na kierunki inwestycji, jak i na ich 
przedmiot.

Zjawisko globalizacji, a zwłaszcza liberalizacja wymiany handlowej i prze-
pływów kapitałowych oraz internacjonalizacja produkcji, w szczególny sposób 
wpływa na kierunek inwestycji. Dzięki globalizacji świata gospodarczego in-
westorzy podejmują decyzje o relokacji do bardziej atrakcyjnych pod względem 
konkurencyjności miejsc. Internacjonalizacja działalności gospodarczej wywo-
łuje presję konkurencyjną, która zmusza przedsiębiorstwa do redukcji kosztów 
lub pozyskiwania nowych klientów i rynków zbytu, ale również stymuluje do 
poszukiwania alternatywnych dróg przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza takich, 
które są oparte na wysokich technologiach. 

Identyfikacja czynników i procesów technologicznych, jakie zachodzą na 
świecie, pomaga określić obszary, które będą najbardziej opłacalne w kontekście 
podjęcia decyzji o inwestycji. 

pomiędzy 2000 a 2012 rokiem pod względem kierunków lokowania bIZ 
ogromną rolę odegrały takie kraje, jak: brazylia, Indie, Chiny, Rosja, Republika 
południowej Afryki. Napływ inwestycji do tych krajów potroił się, ale jednocze-
śnie tempo inwestycji wypływających z tych krajów rosło o ponad 200% rocznie4. 

3 Na podstawie wypowiedzi prokurenta w Royal greenland Seafood sp. z o.o. Sylwestra 
Szymanika, XI Forum Samorządowe, Kołobrzeg 2015.

4 Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego dla zagra
nicznych inwestorów, bbSg baca gościniarek i Wspólnicy Doradztwo gospodarcze Sp. z o.o., 
Warszawa 2014.
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Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do polski rósł od początku 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Silny wzrost nastąpił w 2004 roku, a w 2007 
roku osiągnął rekordowy poziom 17,2 mld euro. Kolejne lata, ze względu na świa-
towy kryzys gospodarczy, nie cieszyły się aż tak dużą dynamiką wzrostu.

Napływ kapitału netto z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do 
polski wyniósł w 2012 roku prawie 4,7 mld euro i był niższy o około 10 mld euro 
w porównaniu z 2011 r. Spadek napływu bIZ w 2012 roku był widoczny na całym 
świecie, również na terenie Unii Europejskiej, co miało związek ze zwolnionym 
tempem wzrostu gospodarczego w wielu regionach świata. Wartość netto z tytułu 
napływu kapitału bIZ do polski w latach 2007–2012 przedstawiony został na ry-
sunku 1. W 2012 roku polska znalazła się na drugim miejscu w Unii Europejskiej 
pod względem wartości nowych inwestycji typu greenfield5. W tym samym 
roku polska odnotowała również najwyższy w Europie przyrost projektów in-
westycyjnych w porównaniu do roku 2011 (+22%)6. Dane te pokazują, iż Europa 
Środkowo-Wschodnia pozostaje atrakcyjnym regionem inwestycyjnym, a polska 
jest jej liderem, zarówno w przyciąganiu nowych projektów inwestycyjnych, jak 
i w tworzeniu nowych miejsc pracy dzięki bIZ (trzecie miejsce w Europie w 2013 
roku)7. 
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Rysunek 1.  Wartość (netto) z tytułu napływu kapitału bIZ do polski w latach 2007–2012 
(w euro i USD) 

Źródło:  dane Narodowego banku polskiego; por: Analiza atrakcyjności inwestycyjnej wojewódz
twa zachodniopomorskiego dla zagranicznych inwestorów, bbSg baca gościniarek 
i Wspólnicy Doradztwo gospodarcze Sp. z o.o., Warszawa 2014.

5 World Investment Report 2013, UNCTAD.
6 European Investment monitor oraz Ernst & Young attractiveness survey 2013.
7 European Investment monitor oraz Ernst & Young attractiveness survey 2014.
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W 2013 roku polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
(pAIiIZ), zajmująca się przyciąganiem i wspieraniem zagranicznych inwestorów 
w polsce, zakończyła 53 projekty o łącznej wartości ponad 902 mln euro, które 
mają stworzyć około 29 tys. nowych miejsc pracy. Najwięcej projektów pocho-
dziło ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej brytanii, belgii i Francji. Największa 
liczba projektów dotyczyła sektora bpO (business process Offshoring – outsour-
cing procesów biznesowych) oraz motoryzacji. Wśród procesów inwestycyjnych 
bardzo dużą rolę odgrywa trend reinwestycji. 

W pierwszym półroczu 2014 roku pAIiIZ doprowadził do sfinalizowa-
nia 20 projektów inwestycyjnych, których wartość szacowana jest na ponad 
1,5 mld euro8 (projekty do maja 2014 r.). Najwięcej projektów realizowanych 
przez pAIiIZ pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej brytanii. 
Najpopularniejszymi sektorami wśród zagranicznych inwestorów są: sektor 
usług dla biznesu – bpO i SSC (Shared Services Centres), branża motoryzacyj-
na, sektor badawczo-rozwojowy (R&D – research and development) oraz bran-
ża lotnicza9. pomimo dużego znaczenia polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych w zakresie przyciągania inwestorów realizowane przez tę agencję 
projekty stanowią zaledwie około 15% wszystkich bezpośrednich inwestycji za-
granicznych w polsce. 

2. Analiza rozwoju polskich inwestycji za granicą

pomimo wciąż dużego znaczenia napływu inwestycji zagranicznych gospo-
darki aspirujące do miana nowoczesnych powinny koncentrować się coraz bar-
dziej na rozwoju rodzimych firm. Obecność międzynarodowych korporacji jest 
dla polskich przedsiębiorców szansą na wykreowanie własnych koncepcji roz-
woju, opartych na innowacyjności i nowoczesnych technologiach. Tylko nowo-
czesna gospodarka jest w stanie zapobiec odpływowi siły roboczej, a zwłaszcza 
młodych, kreatywnych i dobrze wykształconych ludzi. 

Innowacyjna gospodarka nie opiera się tylko na wysoce zaawansowanych 
technologiach i rozwiązaniach wypracowanych w nowoczesnych laboratoriach, 
lecz również na wprowadzaniu innowacyjności do istniejących już rozwiązań. 
przykładem może być zwykły kosz na śmieci duńskiej produkcji, który dzię-
ki oryginalnemu wzornictwu oraz wprowadzeniu kilku wręcz kosmetycznych 

8 Na podstawie danych pAIiIZ; www. paiz.gov.pl.
9 www.paiz.gov.pl.
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ulepszeń stał się popularny na całym świecie. Ten przykład pokazuje, jak można 
stać się skutecznym przedsiębiorcą na rynku globalnym, skupiając się na istnie-
jącym już produkcie, a jednocześnie pokonując tradycyjne bariery mentalne10.

Rozpoczynająca się nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na 
lata 2014–2020 wniesie do polskiej gospodarki kilkadziesiąt miliardów euro. 
Optymalne wykorzystanie tych środków powinno przynieść polskiemu przed-
siębiorcy odpowiednie kompetencje, które pozwolą mu właściwie funkcjonować 
w międzynarodowej rzeczywistości. polskie zakłady produkcyjne często oferują 
towary, które są sprzedawane na globalnym rynku pod marką znanych świato-
wych firm, co powoduje naliczanie marży sprzedażowej dla niepolskich koncer-
nów. Celem nabycia odpowiednich kompetencji konieczna jest zmiana tej struk-
tury, która spowoduje większą konkurencyjność polskiej gospodarki, a finalnie 
doprowadzi do rozwoju polskich inwestycji za granicą, a także do zatrzymania 
odpływu kadr. 

Jak pokazują statystyki, polskie inwestycje zagraniczne rozwijają się dy-
namicznie, a najbliższe lata dzięki dodatkowym zewnętrznym środkom finan-
sowym mogą pomóc w rozwoju polskich marek za granicą i uplasować polskie 
produkty na wysokich pozycjach w świadomości globalnych konsumentów. 

pod koniec 2013 roku należności netto polski z tytułu polskich inwestycji 
bezpośrednich za granicą wyniosły 20 650 mln euro. Składały się na nie na-
leżności z tytułu udziałów kapitałowych i reinwestowanych zysków w wysoko-
ści 21 416 mln euro, także ujemne należności netto z tytułu pozostałego kapi-
tału11. Najwyższe stany należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich 
za granicą na koniec 2013 roku odnotowano wobec podmiotów z luksemburga 
(6877 mln euro), Cypru (4514 mln euro), Holandii (1776 mln euro) i litwy 
(1613 mln euro). Ujemne należności netto w przypadku kilku krajów wynikały ze 
szczególnego sposobu inwestowania polskich spółek w tych krajach. Największą 
ujemną wartość miały należności względem Szwecji (–3213 mln euro). 

Największe kwoty należności przypadały na działalność finansową i ubez-
pieczeniową, przetwórstwo przemysłowe, działalność w zakresie usług admini-
strowania i działalność wspierającą. Ujemne należności netto odnotowano w ob-
szarze informacji i komunikacji.

10 Na podstawie wypowiedzi ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rp w Królestwie 
Danii Rafała Wiśniewskiego, XI Forum Samorządowe, Kołobrzeg 2015.

11 Ujemne należności z tytułu pozostałego kapitału wynikały z wyższych zobowiązań pol-
skich podmiotów (9883 mln euro), przewyższających ich należności (9116 mln euro) od zagranicz-
nych inwestorów.
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Największe transakcje polskich rezydentów z tytułu inwestycji bezpo-
średnich za granicą miały miejsce na Cyprze (444 mln euro) i w Wielkiej 
brytanii (325 mln euro). polscy inwestorzy wycofywali swoje inwestycje m.in. 
z luksemburga i Szwecji. 

polskie inwestycje bezpośrednie za granicą trafiły w 2013 roku przede 
wszystkim do podmiotów zajmujących się budownictwem, działalnością finanso-
wą i ubezpieczeniową. Kapitał wycofywano z sektora działalności profesjonalnej, 
naukowej i technicznej.

Dochody polskich inwestorów bezpośrednich z tytułu inwestycji bezpośred-
nich za granicą w 2013 roku osiągnęły wartość 146 mln euro. Najwyższe dochody 
osiągnięto z inwestycji na Cyprze i w Norwegii. Najbardziej dochodowe okazały 
się w 2013 roku inwestycje w górnictwie i wydobywaniu, działalności profesjo-
nalnej, naukowej i technicznej oraz handlu hurtowym, detalicznym i naprawie 
pojazdów12.

3. Motywy lokowania inwestycji zagranicznych w Polsce

Atrakcyjność inwestycyjna regionów zależy m.in. od takich czynników, jak: 
prawo samorządowe i jego ograniczenia, tworzenie warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej, ale również warunki makroekonomiczne czy szeroko 
pojęta polityka gospodarcza kraju, na którą władze lokalne mają znikomy wpływ.

Zdecydowanym atutem polski jako kraju otwartego na pozyskiwanie zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich jest jej dogodne położenie na skrzyżowaniu 
dróg łączących Europę Wschodnią z Zachodem, a także Skandynawię z Europą 
południową. liczący 38 milionów mieszkańców kraj jest jednym z największych 
ryków zbytu w Europie, a dobrze wykształcona kadra sprzyja inwestycjom z róż-
nych sektorów gospodarki, począwszy od prostych inwestycji produkcyjnych 
i sektor tzw. business process Outsourcing (bpO), Centra Usług Wspólnych 
(SSC), aż po zaawansowane projekty innowacyjne i centra badawczo-rozwojowe 
przy istniejących już przedsięwzięciach, a także stacje pilotażowe nowych pomy-
słów. Jednocześnie wynagrodzenie polskich pracowników jest niższe w porów-
naniu z wynagrodzeniami na podobnych stanowiskach w Europie Zachodniej, ale 
również w niektórych krajach grupy ECC13. Średnie wynagrodzenia w sektorze 
przemysłowym przedstawia tabela 1. 

12 Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku, Narodowy bank polski, 
Warszawa 2013.

13 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Central and Eastern Europe).
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Tabela 1

Średnie wynagrodzenie brutto w euro w wybranych krajach europejskich

Stanowisko Średnie wynagrodzenie brutto w euro
polska Czechy Estonia Niemcy

pracownik kadry zarządzającej 1920 2284 2088 8504
Inżynier 1159 1391 1377 6321
pracownik produkcyjny 700 810 821 3154

Źródło: labour market analysis by Idea HR, 2015.

potencjalni inwestorzy analizując różne aspekty wyboru lokalizacji in-
westycji, kierują się również „pracowitością” danego narodu, mierzoną średnią 
ilością przepracowanych godzin w roku. Analiza przeprowadzona przez firmę 
doradztwa personalnego Idea HR stawia polskę na czołowych miejscach w po-
równaniu z innymi krajami w Europie, co zostało przedstawione na rysunku 2.
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Rysunek 2.  Średnioroczny czas pracy w wybranych krajach europejskich wyrażony 
w godzinach pracy

Źródło:  labour market analysis by Idea HR, 2015. 

polska oferuje potencjalnym inwestorom szereg zachęt inwestycyjnych, jak 
np. możliwość ulokowania działalności na terenie objętym statusem Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (SSE), gdzie przedsiębiorca może liczyć na w pełni uzbro-
jone działki przemysłowe, a także uzyskać zwolnienie z podatku dochodowe-
go. Wiele gmin nastawionych przychylnie do nowych inwestycji przemysłowych 
oferuje zwolnienia z podatku od nieruchomości w wysokości zależnej od zain-
westowanego kapitału i wielkości deklarowanego zatrudnienia. Dopuszczalna 
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wysokość pomocy regionalnej jest uzależniona od lokalizacji inwestycji, wyso-
kości nakładów inwestycyjnych, kosztów zatrudnienia oraz wielkości przedsię-
biorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe14. Dopuszczalną wysokość 
pomocy dla każdego województwa określa tzw. mapa pomocy regionalnej przed-
stawiona na rysunku 3. 

 

Rysunek 3.  mapa pomocy regionalnej na lata 2014–2020

Źródło:  www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/zachety_inwestycyjne_w_sse.

maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej 
małym i średnim przedsiębiorstwom jest podwyższona o: 

 – 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw,
 – 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw. 

W rozwoju inwestycji zarówno zagranicznych, jak i rodzimych, istotną 
rolę w procesie pozyskiwania inwestorów odgrywa edukacja. polskie uczelnie 
dostosowują się do europejskich warunków, m.in. poprzez funkcjonujący już 
w polsce system dwustopniowy, a stopień skolaryzacji jest jednym z najwyższych 
w Europie. pomimo ciągłej przewagi konkurencyjnej w kosztach pracy w ciągu 
ostatnich 25 lat procent średniej stawki wynagrodzenia pomiędzy pracownikiem 

14 www.paiz.gov.pl.

Warszawa
do 31.12.2017 r. – 15%
od 1.01.2018 r. – 10%



278 Małgorzata Saar

z polski i z Niemiec wzrósł z 12 do 50. Dobrze wykształcone kadry oraz stosun-
kowo niskie płace to wciąż karta przetargowa dla zagranicznych inwestorów15.

porównując edukację polską i skandynawską, warto skupić się na aspek-
cie jakości kształcenia. Ambasador Rafał Wiśniewski zwraca uwagę, iż: 
„Najważniejsze nie jest to, czego uczymy, tylko jak uczymy. W Skandynawii 
już w podstawówkach dzieci uczy się partycypacji, pracy grupowej i zabierania 
głosu. 80–90% 14-latków podejmuje pracę. (…) To tam rodzi się pragmatyka spo-
łeczeństwa, szacunek dla czasu i organizacji pracy”. 

Wiele przedsiębiorstw, które zdecydowały się zainwestować w polsce, po 
jakimś czasie postanawia przenieść również inne obszary swojej działalności, jak 
np. obsługa finansowa, teleinformatyczna czy prawna16. biorąc pod uwagę sytu-
ację rynku pracy, a także sytuację gospodarczą kraju, takie zjawisko jest efektem 
dobrze wykształconej kadry, proinnowacyjnego podejścia menedżerów kontrak-
towych oraz polityki samorządów lokalnych mającej na celu dobre przygotowanie 
oferty inwestycyjnej. Dla inwestorów, zwłaszcza zagranicznych, istotne czynniki 
lokalizacyjne, w tym bliskość portów lotniczych i morskich, są równie istotne jak 
tzw. czynniki miękkie. Znajomość języków obcych, fachowa pomoc doradców, 
a także lojalność i szczerość stają się atutem coraz częściej podkreślanym przez 
przedsiębiorców, a marketing szeptany najbardziej skuteczną formą pozyskiwa-
nia nowych inwestorów. 

Niewątpliwym warunkiem powodzenia w umiędzynarodowieniu polskich 
firm jest zwiększenie wydatków na sferę badań i rozwoju, ale również czerpa-
nie nauki z modeli prowadzenia biznesu przez zagranicznych inwestorów, którzy 
prowadzą działalność w polsce. ponadto zaawansowane technologicznie państwo 
będzie magnesem nie tylko dla najprostszych inwestycji, niewymagających wy-
kwalifikowanych pracowników, ale również dla tych, którzy zdecydują się na 
wybudowanie centrów naukowo-badawczych. 

Właściwe wykorzystanie otwartego na zmiany społeczeństwa, a przede 
wszystkim dostępnych w najbliższych latach zewnętrznych środków finansowych 
zwiększy szansę polskich firm na międzynarodową ekspansję w przyszłości. 

15 Na podstawie wypowiedzi prof. dr. hab. Jacka mizerki, prorektora ds. edukacji i studen-
tów z Uniwersytetu Ekonomicznego w poznaniu, XI Forum Samorządowe, Kołobrzeg 2015.

16 Na podstawie wypowiedzi dyrektora Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu 
marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Jacka Wójcikowskiego, XI Forum 
Samorządowe, Kołobrzeg 2015.
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Podsumowanie

Dynamika rozwoju zagranicznych inwestycji świadczy o atrakcyjności go-
spodarczej danego kraju lub regionu. Na tę atrakcyjność wpływ mają m.in. takie 
czynniki, jak prawo samorządowe czy lokalne warunki do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, które mogą zachęcać lub, wręcz przeciwnie, zniechęcać 
firmy do prowadzenia biznesu. Oprócz klasycznych bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych regiony powinny zabiegać o inwestycje zaawansowane technolo-
gicznie, gdyż to one są najlepszym źródłem rozwoju know-how, ale również kul-
tury biznesowej budowanej na zagranicznych wzorcach. 

Innowacyjność i nowoczesne technologie nie są wynikiem tylko skompliko-
wanych badań laboratoryjnych, ale również ulepszeniem bądź uatrakcyjnieniem 
istniejącego już produktu. Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014–2020 
stwarza możliwość przejęcia odpowiednich kompetencji dla polskich przedsię-
biorców, które pozwolą im właściwie funkcjonować w międzynarodowej rzeczy-
wistości, co w następstwie doprowadzi do wypromowania własnych marek za-
miast sprzedaży produktów na rynku globalnym pod marką firm zagranicznych. 
W następstwie wzrost konkurencyjności polskich firm na rynkach światowych 
doprowadzi do zatrzymania zjawiska drenażu kadr. 

pomimo dużego znaczenia napływu inwestycji zagranicznych regiony po-
winny bardziej koncentrować się na rozwoju rodzimych inwestycji oraz stwarzać 
dogodne warunki dla internacjonalizacji. Niewątpliwym warunkiem powodzenia 
sukcesu polskich firm, a przez to polskiej gospodarki, jest zwiększenie wydatków 
na sferę badań i rozwoju, co może zostać zrealizowane dzięki nowym środkom 
finansowym z Unii Europejskiej w najbliższych latach. 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na rozwój konkurencyjności form 
jest jakość kształcenia, która powinna odpowiadać stale zmieniającym się ocze-
kiwaniom na rynku pracy i być oparta na innowacji i kreatywności. 

przykładem gospodarki innowacyjnej opartej na wiedzy z dużym poten-
cjałem ekspansji zagranicznej są kraje skandynawskie. model ten, ze względu 
na bliskość kulturową, ale również geograficzną, co wyrażone jest wieloma już 
istniejącymi bIZ, może być z powodzeniem naśladowany w polskiej rzeczywi-
stości gospodarczej, zwłaszcza w zakresie umiejętności w umiędzynaradawianiu 
działalności. 
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THE ROLE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS  
INTO DEVELOPMENT OF KEY ECONOMIC AREAS

Summary

The article concentrate on foreign direct investments into poland, and also on 
polish direct investments abroad. Apart of attracting new investments to the country the 
authorities should put greater attention into developing indigenous enterprises. European 
Union Funds 20014–2020 create chance to the companies how to take advantages of in-
ternationalization and building their own brands abroad. 

Keywords: internationalization, foreign direct investment, development of entre-
preneurship 
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Streszczenie 

problematyka badawcza podjęta w pracy skoncentrowana jest wokół partycypacji 
społecznej i jej wpływu na proces przekształcania lokalnych struktur funkcjonalnych. 
Celem pracy jest próba weryfikacji faktycznego stopnia zaangażowania lokalnej spo-
łeczności w proces rozwojowy samorządu gminnego. W procesie badawczym wyko-
rzystano następujące metody i techniki eksploracji: analiza desk research, krytyczna 
analiza krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, wywiad kwestionariuszowy (stan-
daryzowany).
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Wprowadzenie

Rozwój samorządu lokalnego zachodzi na wielu płaszczyznach, może być 
więc rozpatrywany w aspekcie społecznym, gospodarczym, przestrzennym, śro-
dowiskowym, kulturowym etc. W procesie wielotorowych przemian dochodzi do 
konfrontacji (często bardzo odmiennych) poglądów różnych grup interesu, np. lo-
kalnych mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedsta-
wicieli świata kultury etc. W takiej sytuacji zasadniczym celem władz gminy 
powinno być dążenie do uzyskania najwyższego (w zaistniałych okolicznościach) 
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poziomu partycypacji członków tychże grup w kolejno następujących po sobie 
etapach procesu implikującego przemiany ilościowe i jakościowe struktur funk-
cjonalnych samorządu gminnego. 

powszechnie uważa się, że „aktywne społeczności sprawniej rozwiązują 
własne problemy, szybciej się rozwijają i łatwiej osiągają swoje cele. poza tym 
partycypacyjny model współpracy zwiększa społeczne zaangażowanie i współ-
odpowiedzialność za decyzje podejmowane na poziomie lokalnym. A to z ko-
lei przekłada się na bardziej skuteczne i efektywne działania samorządów oraz 
wpływa na wzrost społecznego poparcia dla wybranych przedstawicieli”1.

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest próba zweryfikowania faktycznej 
chęci partycypowania obywateli w diagnozowaniu obszarów problemowych, pla-
nowaniu zadań o charakterze publicznym, sposobu ich wdrożenia w życie oraz 
monitorowania i kontrolowania jakości oferowanych dóbr i usług o charakterze 
użyteczności publicznej, stanowiących efekt realizacji uprzednio zaplanowanych 
zadań. Oceny poziomu zaangażowania lokalnej społeczności w wieloetapowy 
proces transformacji obszarów funkcjonalnych samorządu gminnego dokonali 
pracownicy urzędów gmin usytuowanych w pasie nadmorskim na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego2. 

1. Istota i przesłanki partycypacji społecznej

Termin partycypacja wywodzi się z języka łacińskiego i definiowany jest 
jako „akt ponoszenia wspólnie z kimś kosztów jakiegoś przedsięwzięcia lub po-
siadanie udziału w zyskach. A także jako udział w jakiejś aktywności lub wy-
darzeniu”3. pojęcie partycypacja jest najczęściej dookreślane przymiotnikami: 
„społeczna” i „publiczna”.

partycypacja społeczna (horyzontalna, wspólnotowa) rozumiana jest jako 
udział jednostek w działaniach zbiorowych, podejmowanych w społeczności/
ach, do których one przynależą lub w których żyją na co dzień. W szczególności 
chodzi o ich aktywną obecność w procesie powstawania i funkcjonowania (lo-
kalnych) grup obywatelskich i organizacji pozarządowych, stałe lub okazjonalne 

1 www.decydujmyrazem.pl/partycypacja/co_to_jest_partycypacja__html (4.06.2015).
2 Do zakresu obowiązków służbowych respondentów należało m.in. sporządzanie doku-

mentów o charakterze strategicznym, których zapisy odnosiły się do najistotniejszych sfer życia 
lokalnej społeczności.

3 http://sjp.pwn.pl/szukaj/partycypacja.html; www.oxforddictionaries.com/definition/ame-
rican_english/ participation (4.06.2015).
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podejmowanie roli wolontariusza itp. Z kolei partycypacja publiczna – to anga-
żowanie jednostek w działania struktur i instytucji demokratycznego państwa, 
a więc instytucji władzy publicznej oraz zarządzanych przez nie i podległych im 
organizacji sektora publicznego. partycypacja publiczna może przejawiać się np. 
poprzez aktywność publiczną, angażowanie obywateli, partycypację wyborczą 
oraz partycypację obowiązkową4.

partycypacja społeczna występuje, gdy lokalna społeczność sama się orga-
nizuje i ponosi odpowiedzialność za sposób zarządzania i rozwiązywania za-
istniałych problemów. przyjmowanie odpowiedzialności obejmuje identyfikację 
problemów, zaplanowanie, umiejscowienie i realizację uprzednio wytyczonych 
działań5. partycypacja społeczna umożliwia pełniejszą realizację zasady solida-
ryzmu społecznego i lepszy dostęp obywateli do dobra wspólnego6. 

Aby pełniej zrozumieć motywy i następstwa podejmowanych przez lokal-
ną społeczność decyzji, należy dokonać identyfikacji przyczyn jej aktywności 
i określić sposób oddziaływania tych czynników na poziom partycypacji. W ta-
beli 1 zaprezentowano zasadnicze powody, dla których lokalna społeczność prze-
jawia chęć współuczestniczenia w procesie kształtowania i/lub poprawy warun-
ków życia, pracy, rozwoju osobistego na zamieszkiwanym przez siebie terenie, 
a także warunki, które powinny być spełnione, aby omawiany proces był spraw-
nie realizowany (cechował się skutecznością).

Wystąpienie zaprezentowanych w tabeli 1 okoliczności umożliwia transpa-
rentny podział ról poszczególnych stron dialogu, wzmaga poczucie zaufania 
do drugiej strony, buduje przeświadczenie o zasadności realizowanych działań 
i przekonanie o rychłym spełnieniu oczekiwań. Spektrum możliwości tworzo-
nych przez partycypację społeczną zaprezentowano w tabeli 2.

procesy występujące w społecznościach, a także zmiany kształtujące po-
strzeganie rzeczywistości społeczno-politycznej wpływają na przesunięcie ak-
centu z legitymizacji okresowej – pochodzącej z wyborów, na legitymizację 
permanentną – dotyczącą konkretnych decyzji oraz całości działań i postaw wy-
branych władz. Oddolny impuls pobudza przejście od tradycyjnego samorządu do 
zarządzania lokalnego, a następnie do współzarządzania publicznego. W efekcie 

4 www.decydujmyrazem.pl/partycypacja/co_to_jest_partycypacja__html (4.06.2015).
5 D. Hauser, Community Participation. Parenting With Youth. A Rights, Respect, Responsi-

bi lity Paradigm, w: Advocates for Youth, Transitions, t. 14, nr 3, 2002.
6 Obszar spraw podlegających procesowi partycypacji lokalnej społeczności: zagospo-

darowanie przestrzenne, komunikacja, ekologia, bezpieczeństwo, wizja i przyszłość, problemy 
społeczne. T. Schimanek, Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Fundacja Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2015, s. 8.
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Tabela 1

Elementy determinujące realizację procesu partycypacji społecznej

główne wyznaczniki
stopnia partycypacji społecznej skuteczności partycypacji społecznej

 – dotychczasowe doświadczenia, 
przeszłość historyczna społecz-
ności,

 – charakterystyka powiązań spo-
łecznych,

 – sposób sprawowania władzy,
 – typ przywództwa,
 – tradycje kulturowe,
 – źródła i sposoby rozwiązywania 

konfliktów (dotychczasowych 
i obecnych),

 – jasna i akceptowalna wizja rozwo-
ju lokalnego

 – udział obywateli we wszystkich etapach planowania, podejmowa-
nia i realizacji decyzji publicznych,

 – przestrzeganie przez wszystkich uczestników dialogu obowiązują-
cego prawa,

 – ponoszenie odpowiedzialności za wygłaszane opinie, sugestie 
i poglądy,

 – postępowanie jak w sytuacji dialogu równorzędnych partnerów,
 – wiara w dobre intencje partnerów dialogu,
 – przejrzyste i zrozumiałe określenie celów i reguł oraz ról obu stron 

dialogu we wzajemnych relacjach,
 – uznanie legitymacji władz publicznych do stanowienia prawa 

i odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 – przygotowanie wszystkich partnerów do prowadzenia dialogu
 – reprezentacja,
 – transparentność działań

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J. Kwiatkowski, Partycypacja społeczna i rozwój spo
łeczny, Fundacja Rozwoju i Demokracji lokalnej, Warszawa 2003, s. 4–10; T. Schimanek, 
Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno- 
-Ekonomicznych, Warszawa 2015, s. 11.

Tabela 2

potencjalne następstwa partycypacji społecznej

Charakter punkt widzenia obywateli punkt widzenia instytucji publicznych
1 2 3

po
zy

ty
w

ny

pozyskanie większej wiedzy dotyczącej 
działań władzy i administracji publicznej

Edukowanie obywateli i ich aktywizowanie w życiu 
publicznym

Uczenie się dialogu z przedstawicielami 
władz i innymi obywatelami

Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego

mieszkańcy angażują się zarówno w pro-
ces wymyślania rozwiązania/strategii, jak 
również są też częścią rozwiązania

Żywe reagowanie na pojawiające się problemy 
i sprawna komunikacja

Udział w życiu publicznym większej 
liczby obywateli, w tym także osób 
wykluczonych społecznie, ich upodmioto-
wienie (empowerment)

Zdobywanie większej i pogłębionej wiedzy na 
temat potrzeb i problemów społecznych, co stwarza 
możliwość lepszego dopasowania planów do istnie-
jących potrzeb

Artykułowanie potrzeb, zwłaszcza przez 
grupy społeczne, które nie mają swojej 
reprezentacji we władzach publicznych

Identyfikowanie niezaspokojonych potrzeb społecz-
nych oraz problemów społecznych, których władza 
wcześniej nie dostrzegała

Większy wpływ na decyzje publiczne, 
a co za tym idzie – lepsze zaspokajanie 
potrzeb społecznych

budowanie zaufania do władz i administracji 
publicznej
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1 2 3
po

zy
ty

w
ny

Większy udział w realizacji działań służą-
cych zaspokajaniu potrzeb społecznych

legitymizowanie decyzji podejmowanych przez 
władze publiczne

Większa kontrola nad działaniami instytu-
cji publicznych

Integrowanie i wzmacnianie identyfikacji mieszkań-
ców z lokalną i regionalną społecznością

Wzrost wiedzy mieszkańców na temat za-
planowanych działań, realizowanych pro-
jektów przyczynia się do wzrostu zaufania 
do władz – efektywna komunikacja

poprawa skuteczności, jakości i użyteczności decy-
zji podejmowanych przez władze publiczne oraz ich 
realizacji

Świadomość i jawność istniejących w sa-
morządzie problemów umożliwia lepsze 
zrozumienie i akceptację dla działań po-
dejmowanych przez władze; mieszkańcy 
znają i rozumieją intencje władz lokalnych 
– legitymizacja

Równoważenie społecznych interesów w celu 
zagwarantowania, że wprowadzane przez władze 
publiczne rozwiązania nie posłużą jedynie wąskim 
grupom interesu, ale przyczynią się do realizacji 
dobra wspólnego

Zmniejszenie dystansu, nierównowagi, 
asymetrii między podmiotami dysponują-
cymi zróżnicowanym i często nierównym 
dostępem do zasobów ekonomicznych, 
kulturowych, społecznych i symbolicz-
nych

przygotowanie obywateli i ich organizacji do 
wdrażania programów polityki publicznej, podjęcia 
współodpowiedzialności za wzajemnie uzgodnione 
programy działań oraz do zaangażowania się na 
rzecz upowszechnienia, promocji i realizacji tych 
programów w celu realizacji interesów ogólnospo-
łecznych

mieszkańcy nie są wyłącznie biernym 
odbiorcą usług, ale stają się aktywnym 
podmiotem zmiany; stworzenia kanału 
przepływu wiedzy społecznej, często 
niedostępnej w inny sposób

Rozwiązanie lub załagodzenie konfliktów społecz-
nych, spowodowanych wdrażaniem niepopularnych, 
choć koniecznych, decyzji czy zmian; zapobieżenie 
potencjalnym konfliktom w przyszłości, w szczegól-
ności w sprawach drażliwych

Dwustronny przepływ informacji
Wykorzystywanie realnych i potencjalnych zasobów lokalnych do rozwiązywania problemów – 

szerokie korzystanie z różnorodnych kompetencji, umiejętności ludzi i instytucji
Wytworzenie kultury dialogu i kreatywności

Zwiększenie prawdopodobieństwa udanych i efektywnych programów publicznych
Stworzenie możliwości zwiększenia kontroli działań władzy i administracji publicznej

Wzrost kapitału społecznego, zagęszczenie sieci relacji

N
eg

at
yw

ny

Sterowanie procesem partycypacji przez 
podmiot silniejszy – instytucje publiczne, 
które dzięki społecznej partycypacji uzy-
skują legitymizację swych działań, słabsze, 
mniej wpływowe podmioty uzyskują zaś 
„przywilej” partycypowania

Tuszowanie nieudolności i braku kompetencji; 
znacznie częściej partycypować chcą ci, którzy 
mają niewiele do powiedzenia i zaoferowania, 
jednak chcą uczestniczyć w celu publicznego 
zaistnienia

Opóźnianie, a często wręcz hamowanie podjęcia ostatecznej decyzji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Schimanek, Partycypacja obywatelska w społecz
ności lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2015, s. 8–9; 
m. Andrzejewska, m. baranowski, K. Fiedziukiewicz, A. Kowalska i in., O partycypacji 
społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowania geowizualizacji w celu wzmocnie
nia udziału społecznego, Warszawa 2007, s. 18–19; Partycypacja społeczna i aktywizacja 
w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, red. b. lewenstein, J. Schindler, 
R. Skrzypiec, Wyd. UW, Warszawa 2010, s. 115–126; D. Długosz, J.J. Wygnański, 
Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, FIp, Warszawa 2005, 
s. 11–22.
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następuje powolne, metodyczne przeobrażanie silnie zhierarchizowanego mode-
lu samorządu w strukturę sieciową, dzięki której możliwe staje się realizowanie 
interesu publicznego w procesie współrządzenia z partnerami społecznymi i gru-
pami interesów7.

2. Formy i mechanizmy współuczestniczenia lokalnej społeczności w proce-
sie realizacji zadań o charakterze publicznym 

Sposób, w jaki w danym samorządzie gminnym realizowany jest proces par-
tycypacji obywatelskiej, istotnie wpływa na jego skuteczność, efektywność oraz 
stopień zaangażowania mieszkańców8. Zaprezentowana w literaturze przedmio-
tu koncepcja „drabiny partycypacji” doskonale oddaje możliwy poziom wpływu 
obywateli na wynik realizowanej przez władze polityki (por. rys. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                  8. Kontrola obywatelska 

               7. Delegowanie władzy 

            6. partnerstwo 

          5. Uspokajanie (łagodzenie) 

        4. Konsultowanie 

      3. Informowanie 

   2. Terapia 

1. manipulacja 

 
Brak uczestnictwa 

Działania pozorne (symboliczne gesty) 

Uspołecznienie władzy 

Rysunek 1.  Szczeble w drabinie partycypacji społecznej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: S.R Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, 
„Journal of the American Institute of planners”, t. 35, nr 4, boston 1969, s. 216–224.

W drabinie partycypacji społecznej wyróżniono 8 szczebli podzielonych na 
3 poziomy. Im wyżej usytuowany jest szczebel na drabinie partycypacji, tym oby-
watele mają większy wpływ na sposób sprawowania władzy i proces kreowania 
przyszłych struktur funkcjonalnych gminy. Aby zatem zachęcić, wzmóc poziom 

7 N. laurisz, Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce, w: Partycypacja spo
łeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. m. Ćwikliński, m. Frączek, Fundacja gospodarki 
i Administracji publicznej, Kraków 2013, s. 27.

8 T. Schimanek, Partycypacja obywatelska…, s. 17–22.
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zaangażowania obywateli, przedsiębiorców, lokalnych organizacji non-profit, 
władze lokalne powinny przede wszystkim zagwarantować obywatelom uczest-
nictwo w każdym z etapów, na których są podejmowane decyzje, a następnie 
wdrażane w życie działania o charakterze publicznym. W tabeli 3 przybliżono 
formy partycypacji społecznej wykorzystywane w poszczególnych fazach opra-
cowywania i realizacji zadań publicznych. Natomiast w tabeli 4 zaprezentowano 
narzędzia partycypacyjne charakterystyczne dla poszczególnych form partycy-
pacji społecznej.

Tabela 3

Rodzaj partycypacji społecznej na poszczególnych etapach działań publicznych

Etapy tworzenia i reali-
zacji działań publicz-

nych

Formy partycypacji społecznej
wymiana 

informacji, 
wiedzy i do-
świadczeń

konsul-
tacje

udział w po-
dejmowaniu 

decyzji

udział 
w realizacji 
działań pu-
blicznych

udział w kon-
troli realizacji 

działań pu-
blicznych

Diagnoza problemów 
społecznych + +

planowanie działań + +
podejmowanie decyzji + + +
Realizacja działań + + + +
monitorowanie i ewalu-
acja realizacji działań + + +

Źródło:  T. Schimanek, Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Fundacja Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2015, s. 18.

Narzędzia partycypacyjne można podzielić na narzędzia komunikacji jed-
nostronnej, narzędzia komunikacji ze sprzężeniem zwrotnym oraz partycypacji 
zaangażowanej. przez narzędzia komunikacji jednostronnej rozumie się metody 
wykorzystujące komunikację pomiędzy władzą a społecznością, przebiegające 
tylko w jedną stronę – informacja, komunikat, często z dodatkowym uzasad-
nieniem (instrumenty bierne). Narzędzia komunikacji ze sprzężeniem zwrotnym 
wywołują interakcję, pozwalają władzy samorządowej otrzymać informację od 
społeczności lokalnej na temat oceny, opinii czy akceptacji konkretnego działa-
nia (instrumenty czynne). Z kolei do narzędzi partycypacji zaangażowanej za-
licza się takie typy działań, które wymagają inicjatywy ze strony społeczności 
lokalnej9. Zjawisko wzajemnego oddziaływania kluczowych elementów procesu 

9 N. laurisz, Wprowadzenie do partycypacji społecznej…, s. 35–37.
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Tabela 4

Formy i narzędzia partycypacji społecznej

For - 
my Zasadnicze narzędzia partycypacji społecznej

1 2

W
ym

ia
na

 in
fo

rm
ac

ji,
 w

ie
dz

y 
 

i d
oś

w
ia

dc
ze

ń

Informacje i wiedza przekazywane jednostron-
nie z urzędu do obywateli:
 – informacje na stronach internetowych,
 – ulotki, broszury informacyjne dla mieszkań-

ców,
 – raporty, sprawozdania z działalności, 
 – wyniki analiz, diagnoz czy ewaluacji,
 – informacje przesyłane e-mailem lub SmS-em,
 – listy do obywateli, 
 – poradniki, 
 – informacje w mediach lokalnych, 
 – doradztwo

Informacje 
jednostronne 
przekazywane 
od obywateli 
do instytucji 
publicznych:
 – skargi,
 – wnioski,
 – informacje 

w mediach

Wzajemna wymiana informacji 
pomiędzy uczestnikami procesu 
partycypacji:
 – spotkania informacyjne dla 

mieszkańców,
 – dyżury radnych, wójtów/bur-

mistrzów/prezydentów,
 – seminaria,
 – konferencje,
 – szkolenia dla mieszkańców, 
 – wspólne zespoły robocze, 
 – czaty internetowe,
 – portale społecznościowe

K
on

su
lta

cj
e

 – możliwość składania przez 
mieszkańców skarg i wnio-
sków,

 – księgi konsultacyjne wykłada-
ne w urzędach,

 – spotkania z mieszkańcami lub 
z organizacjami pozarządo-
wymi (np. rodzaj spotkania 
konsultacyjnego, do które-
go zalicza się wysłuchanie 
publiczne),

 – sondaże opinii mieszkańców,
 – uwagi do projektów progra-

mów, strategii

Zinstytucjonalizowane formy 
konsultacji:
 – udział mieszkańców 

w pracach rady gminy lub 
jej komisjach,

 – stałe zespoły konsultacyj-
ne, rady

Opinie mieszkańców mogą być 
zgromadzone za pomocą:
 – pisemnych informacji wrzuca-

nych np. do skrzynek wysta-
wionych w urzędach gmin lub 
przesyłanych pocztą, 

 – nowych technologii, np. za 
pomocą poczty elektronicznej, 
telefonów komórkowych,

 – ankiet internetowych wypełnia-
nych bezpośrednio na stronie 
internetowej urzędu

U
dz

ia
ł w

 p
od

ej
m

ow
an

iu
 d

ec
yz

ji

 – proponowanie przez obywateli 
nowych rozwiązań lub wpro-
wadzenia zmian w projektach 
dokumentów strategicznych; 
mechanizm ten jest realizo-
wany np. w formie inicjatywy 
uchwałodawczej mieszkańców, 
poprzez petycje (tryb ich skła-
dania i rozpatrywania określa 
ustawa o petycjach, wchodząca 
w życie 6 września 2015 roku)

 – foresight obywatelski – 
prognozowanie przyszłości 
z udziałem obywateli 
i wypracowanie na tej pod-
stawie propozycji działań,

 – negocjacje ad hoc, np. 
w ramach spotkań, warsz-
tatów,

 – negocjacje prowadzone 
w ramach wspólnych 
zespołów roboczych czy 
rad (stanowi to formę bez-
pośredniego, wspólnego 
wypracowywania kształtu 
podejmowanych decyzji)

 – delegowanie na obywateli lub 
ich organizacje podejmowania 
decyzji, np. poprzez propo-
nowanie i wybieranie zadań 
publicznych do realizacji 
w formule budżetu obywatel-
skiego
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1 2

U
dz

ia
ł w

 re
al

iz
ac

ji 
dz

ia
ła

ń 
pu

bl
ic

zn
yc

h

 – przekazywanie zadań 
publicznych poprzez 
zlecanie ich organiza-
cjom pozarządowym 
i innym podmio-
tom realizującym 
działalność pożytku 
publicznego (tryb 
otwartego konkursu 
ofert lub w trybie 
pozakonkursowym)

 – dofinansowanie 
realizacji zadań (np. 
w ramach funduszu 
sołeckiego),

 – wsparcie finansowe 
i rzeczowe zadań 
realizowanych przez 
mieszkańców

 – udzielanie poży-
czek, poręczeń, 
dotacje inwesty-
cyjne na zadania 
realizowane 
przez organizacje 
pozarządowe

 – projekty partner-
skie

 – podzlecenia dla organi-
zacji pozarządowych,

 – włączanie grup niefor-
malnych, np. grup są-
siedzkich, do realizacji 
określonych działań

U
dz

ia
ł w

 k
on

tro
li 

re
al

iz
ac

ji 
dz

ia
ła

ń 
pu

bl
ic

zn
yc

h

 – wyrażanie opinii przez mieszkańców 
lub ich organizacje na temat realiza-
cji zadań publicznych, jakości usług 
publicznych przez osoby z nich 
korzystające,

 – zbieranie opinii mieszkańców, or-
ganizacji pozarządowych w ramach 
ewaluacji realizacji programów lub 
strategii,

 – monitorowanie i ocena w formie 
stałych ciał, w których są przedsta-
wiciele mieszkańców, np. komitetów 
monitorujących czy sterujących 
w ramach realizowanych progra-
mów lub strategii albo działających 
rad, np. rad działalności pożytku 
publicznego,

 – rozwiązania o charakterze komplek-
sowym, tzn. obejmujące wszyst-
kie lub prawie wszystkie etapy 
wypracowywania i realizacji decyzji 
oraz różne formy i mechanizmy 
partycypacji: stałe ciała konsultacyj-
no-doradcze

 – rady działalności pożytku publicznego – forma wymiany 
informacji, konsultacji decyzji; mogą także proponować 
ich kształt i monitorować oraz oceniać ich realizację, np. 
w odniesieniu do programów współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi, 

 – wspólne zespoły powoływane przez samorządy do opra-
cowania i realizacji gminnych strategii czy programów – 
najczęściej zaangażowane są one w diagnozę problemów 
społecznych, w opracowanie propozycji strategii, 
a następnie w monitorowanie i ocenę jej wdrażania; dość 
często podmioty reprezentowane w takich zespołach 
uczestniczą również w realizacji poszczególnych zadań 
w ramach strategii,

 – partnerstwa lokalne, np. na rzecz zatrudnienia czy na 
rzecz rozwoju ekonomii społecznej, które są płaszczy-
zną wymiany informacji, konsultacji, wypracowywania 
propozycji rozwiązań i monitorowania ich realizacji 
w obszarach będących przedmiotem działania takich 
partnerstw,

 – partnerstwa projektowe – skoncentrowane na określo-
nych zadaniach; współpraca strony publicznej i organi-
zacji pozarządowych w zakresie planowania i realizacji 
wspólnych projektów, np. finansowanych ze środków 
UE, 

 – lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie – 
sformalizowana formuła partnerstw lokalnych na użytek 
środków europejskich

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: T. Schimanek, Partycypacja obywatelska w społecz
ności lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2015, s. 17–22; 
m. Jakubowski, Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji publicznych, Wydział 
Rozwoju gminy, Warszawa-bemowo 2001, s. 4 i in.
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partycypacji społecznej (z wykorzystaniem odpowiednich form i mechanizmów), 
determinujących skuteczność jego realizacji, przedstawiono w sposób graficzny 
na rysunku 2.
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Rysunek 2.  model skutecznej partycypacji społecznej

Źródło:  g.m. mathbor, Effective Community Participation in Coastal Development, monmouth 
University, lyceum books, Chicago 2008, s. 95. 

W zaprezentowanym modelu przyjęto, że warunkiem niezbędnym do sku-
tecznej realizacji procesu partycypacji jest szczegółowa, konstruktywna dysku-
sja wszystkich zaangażowanych stron projektu (przedstawicieli władz i admini-
stracji samorządowej, lokalnych beneficjentów, wnioskodawców i wykonawców 
projektu etc.), w rezultacie której nastąpi identyfikacja, ocena i uwzględnienie 
w fazie konceptualizacji (formułowania koncepcji) przyczyn przyszłych suk-
cesów i porażek. W modelu hipotetycznie założono zaangażowanie lokalnej 
społeczności we wszystkich czterech fazach realizacji projektu: w fazie infor-
mowania, edukowania i planowania (1), wdrażania, komunikacji i monitoringu 
(2), własności i kontroli (3) oraz w fazie sprzężenia zwrotnego – uzyskiwania 
przez władze informacji zwrotnej od obywateli (4). Każdy z etapów procesu jest 
zbiorem (zlepkiem) poszczególnych elementów, czyli poglądów, opinii, punktów 
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widzenia przedstawicieli grup uczestniczących w pracach nad projektem. Choć 
poszczególne elementy są oddzielone ze względu na różne fazy ich pozyskania, 
najczęściej są ze sobą powiązane i w praktyce dochodzi do ich wzajemnego prze-
nikania. przykład takiego zjawiska stanowią konsultacje społeczne, które wy-
magają wykorzystania obu faz procesu: zarówno informowania, edukowania 
i planowania kolejnych działań, jak i uzyskania informacji zwrotnej (sprzężenia 
zwrotnego). może również zaistnieć potrzeba zidentyfikowania osoby lub grupy 
osób posiadających odpowiednie predyspozycje do przeprowadzenia fazy wdro-
żenia, komunikacji i monitoringu w życie10.

Rzetelne rozpoznanie potrzeb, właściwe rozplanowanie zadań, a na koń-
cu należyta realizacja działań o charakterze publicznym implikują pozytywne 
przemiany ilościowe i jakościowe, kreując – pożądany zarówno przez lokalne 
władze, jak i społeczność – rozwój gminy. Zaangażowanie lokalnych grup od-
biorców (w tym przede wszystkim mieszkańców) w proces transformacji lokalnej 
przestrzeni zdaje się być nie tyle mile widzianym, ile wręcz kluczowym jego 
elementem.

3. Próba oceny poziomu partycypacji lokalnej społeczności  
w procesie rozwojowym gminy – analiza wyników badań ankietowych

Zgadzając się z tezą, że podstawą stabilnego rozwoju samorządu gminnego 
jest wiedza rządzących m.in. na temat poziomu zadowolenia miejscowej społecz-
ności ze sposobu realizowania lokalnej polityki, stopnia zaspokojenia potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców, a także chęci ich aktywnego współuczestniczenia 
w przemianach zachodzących w gminie, poproszono respondentów o wyrażenie 
opinii na temat poziomu zainteresowania lokalnej społeczności współuczestni-
czeniem w realizacji zadań o charakterze publicznym11 (por. rys. 3).

10 por. g.m. mathbor, Effective Community Participation in Coastal Development, 
monmouth University, lyceum books, Chicago 2008, s. 95–96.

11 Do oceny poziomu partycypacji społecznej w procesie kreowania rozwoju samorządów 
gminnych posłużono się wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w urzędach gmin nad-
morskich województwa zachodniopomorskiego. badania kwestionariuszowe zostały przeprowa-
dzone w formie wywiadu bezpośredniego wśród pracowników odpowiadających za sporządzanie 
dokumentów o charakterze strategicznym dla gmin: Świnoujście, Darłowo i Kołobrzeg (gminy 
miejskie), Dziwnów, międzyzdroje, Trzebiatów i Wolin oraz gmin wiejskich: będzino, Darłowo, 
Kołobrzeg, mielno, postomino, Rewal i Ustronie morskie.
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Rysunek 3.  Zainteresowanie lokalnej społeczności współuczestniczeniem w realizacji 
zadań o charakterze publicznym

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Zdaniem większości respondentów lokalna społeczność przejawiała chęć 
wyrażenia swojej opinii na temat przemian zachodzących w samorządzie, a także 
współdecydowania w wyborze rodzaju i kolejności zadań realizowanych w gmi-
nie. Jedynie pracownicy jednego z nadmorskich urzędów nie mieli wystarcza-
jącej wiedzy do tego, by jednoznacznie określić ewentualne zainteresowanie tą 
kwestią miejscowej społeczności. Natomiast pracownicy trzech urzędów gmin 
stwierdzili zdecydowanie, że ich lokalne społeczności nie przejawiały dotychczas 
zainteresowana uczestnictwem w konsultacjach społecznych i partycypowaniem 
w podejmowanych przez władze decyzjach dotyczących przyszłości gminy.

Zaprezentowane wyniki zdają się potwierdzać ogólny trend panujący wśród 
lokalnych społeczności, tzn. rosnącego zainteresowania współuczestniczeniem 
w podejmowaniu istotnych dla rozwoju jednostki terytorialnej decyzji, aktyw-
nej postawy w procesie wyznaczania nowych kierunków i wpływania na tempo 
zachodzących w gminie przemian. można założyć, że jest to wynik rosnącej sa-
moświadomości społecznej, wzrostu społecznych oczekiwań oraz gotowości do 
współpracy i ponoszenia współodpowiedzialności za decyzje podejmowane wraz 
z lokalnymi władzami.

Na stabilny i zrównoważony rozwój gminy znaczący wpływ ma bez wąt-
pienia struktura partycypujących w nim podmiotów. W tabeli 5 zaprezentowano 
udział procentowy poszczególnych grup obywateli gmin nadmorskich zaangażo-
wanych w realizację poszczególnych faz procesu partycypacyjnego.
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Tabela 5

podmioty najczęściej współuczestniczące w etapach procesu partycypacji (%)

podmioty

poziom uczestnictwa
zdecy-
dowana 

większość

wąska 
grupa

pojedyn-
cze osoby

brak 
zaintere-
sowania

nie wiem

mieszkańcy gminy 50 29 7 7 7
lokalni przedsiębiorcy 36 21 29 7 7
Ekolodzy 7 21 29 29 14
Inwestorzy zewnętrzni (krajowi 
i zagraniczni 7 14 36 36 7

przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych (np. stowarzyszeń, fundacji) 7 21 43 21 7

przedstawiciele lokalnych mediów 0 29 50 14 7

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Zaprezentowane dane wskazują na zdecydowaną dominację w proce-
sie partycypacyjnym dwóch grup podmiotów – lokalnych mieszkańców (50%) 
oraz przedsiębiorców (36%). pojedyncze osoby reprezentowały: lokalne media 
(50%), organizacje pozarządowe (43%) oraz inwestorów zewnętrznych (36%). 
pracownicy jednego z urzędów nie byli w stanie określić poziomu uczestnictwa 
w procesie partycypacyjnym żadnej z podanych w kwestionariuszu ankiety grup 
społecznych.

Uzasadnienie dla uzyskanych od respondentów odpowiedzi mogły stanowić 
okoliczności, w których lokalne władze umożliwiają współuczestnictwo w plano-
waniu i realizacji zadań o charakterze publicznym (por. rys. 4).
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Rysunek 4.  Okoliczności dopuszczenia przez władze współudziału lokalnej społeczno-
ści w realizacji zadań o charakterze publicznym

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
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W zdecydowanej większości gmin nadmorskich władze lokalne stwarzały 
odpowiednie warunki dla społecznej partycypacji. W połowie badanych gmin 
tylko wtedy, gdy wymagały tego obowiązujące przepisy, a w sześciu spośród 
badanych jednostek – zawsze gdy wymagał tego interes społeczny. Natomiast 
pracownicy jednego z urzędów gmin nie mieli stosownej wiedzy na ten temat. 
można zatem przyjąć, że władze samorządowe były świadome obopólnych ko-
rzyści płynących z bezpośredniej komunikacji z lokalną społecznością i widziały 
potrzebę dalszego zacieśniania wzajemnych relacji.

Istotną rolę w omawianym zagadnieniu odgrywają narzędzia wykorzysty-
wane do udostępniania i pozyskiwania informacji zwrotnej na temat podejmowa-
nych na terenie gminy działań o charakterze publicznym (por. tab. 6).

Tabela 6

Rodzaj narzędzi partycypacji najczęściej wykorzystywanych przez samorządy (%)

Narzędzia partycypacji
Częstotliwość wykorzystania

zawsze często rzadko nigdy nie 
wiem

Spotkania publiczne 29 36 29 0 7
Wysłuchania publiczne (oficjalne debaty) 21 21 29 21 7
pisemne opiniowanie 14 21 43 14 7
Wykorzystanie grup przedstawicielskich (np. or-
ganizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii 
społecznej, organizacji pracodawców, związków 
zawodowych etc.)

0 36 29 29 7

E-konsultacje (wykorzystanie Internetu i poczty 
elektronicznej) 14 21 14 43 7

grupy fokusowe 0 21 0 43 36
Wywiady kwestionariuszowe 7 21 14 43 14
panele obywatelskie (z grupą reprezentatywną 
dla lokalnej społeczności) 0 21 29 36 14

Dni otwarte, pokazy uliczne, prezentacje 14 14 7 50 14

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Rozpatrując rodzaj narzędzi oraz częstotliwość ich zastosowania w pro-
cesie partycypacji, można skonstatować, że w badanych gminach nadmorskich 
najczęściej korzystano ze spotkań publicznych (zawsze – 29%, często – 36% od-
powiedzi) oraz wysłuchań publicznych (zawsze i często – po 21% odpowiedzi). 
Najrzadziej wykorzystywanym przez samorządy narzędziem były dni otwarte 
(nigdy – 50% odpowiedzi), a także: grupy fokusowe, e-konsultacje oraz wywiady 
kwestionariuszowe – po 43% odpowiedzi udzielonych przez respondentów.
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Podsumowanie

Analiza wyników przeprowadzonych badań kwestionariuszowych wykaza-
ła znaczne zainteresowanie lokalnych społeczności rodzajem i sposobem realizo-
wanych przez samorząd gminny zadań o charakterze prorozwojowym. Ukazała 
również wąski wachlarz narzędzi partycypacyjnych wykorzystywanych przez 
lokalne władze. W tej sytuacji niewątpliwie ważne zdaje się powzięcie przez 
lokalne władze stosownych działań – m.in. poszerzających wiedzę, zwiększają-
cych zainteresowanie, poziom zaangażowania społeczności lokalnej w realizację 
projektów publicznych transformujących lokalną przestrzeń – wykorzystujących 
w tym celu szerszą paletę narzędzi partycypacji społecznej. 

proces partycypacyjny o charakterze oddolnym wymusza transformację 
struktury samorządu gminnego w kierunku zarządzania zmianami organizacyj-
nymi w jego wnętrzu oraz tworzenie sieci powiązań publicznych i profesjonalne 
zarządzanie nimi12. Dlatego też należy uwzględnić również w tym procesie fakt 
istotnych różnic potencjału lokalnych społeczności, które identyfikuje się w prak-
tyce funkcjonowania samorządów – zarówno w zakresie wiedzy obywateli na 
temat lokalnej strategii rozwoju, infrastruktury, systemów komunikacji masowej, 
pochodzenia mieszkańców, struktur społecznych, jak też poziomu ich wykształ-
cenia13. 
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LOCAL COMMUNITY PARTICIPATION  
IN SHAPING COMMUNE DEVELOPMENT PROCESS

Summary

Community participation is commonly defined as a process by which citizens act 
in response to public concerns, voice their opinions about decisions that affect them, and 
take responsibility for changes to their community and commune. Research path taken in 
this work is concentrate around community participation and its impact on the process of 
converting local functional structures. general aim of this study is to attempt to ascertain 
the actual level of local community involvement in the commune development process.

Keywords: community participation, commune, local development
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Streszczenie 

Zasadniczym celem opracowania jest prezentacja wyników badań przeprowadzo-
nych przez autorów, które skupiają się na analizie wpływu zasięgu sprzedaży na aktyw-
ność innowacyjną w ramach zachodniopomorskiego regionalnego systemu przemysło-
wego. pośrednim celem realizowanych badań było wskazanie warunków brzegowych 
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miotów z województwa zachodniopomorskiego, które wypełniły i odesłały kwestiona-
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zmiennej zależnej o charakterze jakościowym. Osiągnięte wyniki dowodzą istnienia du-
żej zależności pomiędzy zasięgiem sprzedaży w przemyśle a działalnością innowacyjną 
w województwie zachodniopomorskim.
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postępująca globalizacja oraz silnie z nią powiązana rywalizacja przed-
siębiorstw stwarza przesłanki do szukania nowych, innowacyjnych rozwiązań. 
Wyznacznikiem konkurencyjności przedsiębiorstw często może być ich pozycja 
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na rynku oraz strategia rozszerzenia granicy sprzedaży produktów i usług. może 
to mieć znaczny wpływ na zwiększenie liczby innowacji (nowe produkty, proce-
sy, techniki organizacyjne). Najważniejsze zasoby we współczesnej ekonomii, na 
których opiera się kreowanie przewagi konkurencyjnej jednostek gospodarczych, 
korelują z wykorzystaniem zasobów wiedzy oraz tworzeniem zasobów niemate-
rialnych (innowacyjne technologie)1. Tworzenie oraz modyfikacja nowych tech-
nologii, przy jednoczesnej współpracy z otoczeniem z perspektywy inicjowania 
innowacji, może znacznie zmniejszyć koszty działalności przy jednoczesnym 
zwiększeniu wydajności pracy 

przedsiębiorstwo powinno skupić się na wprowadzaniu innowacji we 
wszystkich aspektach, nie tylko w zakresie produktów czy technologii. Należy 
zachęcać organizacje do wchodzenia w interakcje z innymi podmiotami rynko-
wymi. produkty lub usługi, które utrzymują silną pozycję na rynku (np. Apple, 
ipod, p&g, IKEA), są wynikiem właśnie wspólnego opracowywania innowa-
cji. Sukces w tych przypadkach jest efektem wprowadzenia innowacji, ale także 
zgromadzenia w przedsiębiorstwach nowych podejść biznesowych, procesowych, 
usług oraz marketingu2. Współpraca podmiotów z organizacjami pozarządowy-
mi, jednostkami b+R wpływa korzystnie na transfer wiedzy i stymuluje proin-
nowacyjność. model endogenicznego wzrostu zakłada, że internacjonalizacja jest 
możliwa dla przedsiębiorstw, które stymulują aktywność innowacyjną – zwłasz-
cza z zakresu działalności badawczo-rozwojowej – a w konsekwencji wpływa to 
na wzrost eksportu3. 

Kraje Unii Europejskiej oraz państwa OECD aktywizują działania innowa-
cyjne przez odpowiednio skonstruowaną politykę4. Często tego typu wsparcie 
w krajach unijnych wynika z otwartości gospodarczej (wymiana międzynarodo-
wa) oraz realizacji działań badawczo-rozwojowych5. 

Na rynku występuje potrzeba związana z posiadaniem własnego zaplecza 
b+R lub dostępności do tego typu działalności. Najczęściej taki dostęp mają duże 
przedsiębiorstwa. Działające w polsce przedsiębiorstwa małe oraz mikroprzed-
siębiorstwa są obecnie w fazie przejściowej. Wynika to z braku zainteresowania 

1 E. mińska-Struzik, Znaczenie eksportu w działalności innowacyjnej polskich przedsię
biorstw wysokiej techniki, IX Kongres Ekonomistów polskich, s. 1–2.

2 J.-ph. Deschamps, What is innovation governance? Definition and scope, www.inova-
tionmanagement.se (1.06.2015).

3 p.m. Romer, Endogenous Technological Change, „Journal of political Economy” 1990, 
no. 98, s. 71–102.

4 OECD, Tax incentives for research and development. Trends and issues, paris 2003.
5 W. Czemiel-grzybowska, m. Walicka, Działalność B+R, innowacyjność a eksport przed

siębiorstw, „Ekonomia i prawo” 2013, vol. 12, no. 4, s. 613–615.
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aktywnością innowacyjną, ale jednocześnie przychylnym do niej nastawieniem. 
Tego typu zmiany wymagają czasu, ponieważ ich charakter jest ewolucyjny. 

podstawową hipotezą badawczą prowadzonych badań jest twierdzenie, że 
aktywność innowacyjna w podmiotach gospodarczych jest znacząco determi-
nowana rynkowym zasięgiem sprzedawanych produktów. Właściwe zaprezen-
towanie funkcjonowania procesów innowacyjnych, ale również ich ograniczeń 
w regionalnym systemie gospodarowania, określi ścieżki rozwoju regionalnej 
sieci innowacyjnych. Wzięcie pod uwagę specyfiki danego regionu powinno po-
zytywnie wpłynąć na przyspieszenie procesów tworzenia i dyfuzji technologii6.

Zasadniczym celem publikacji jest analiza zależności występujących pomię-
dzy zasięgiem sprzedaży a działalnością innowacyjną przedsiębiorstw w woje-
wództwie zachodniopomorskim w ramach regionalnego systemu przemysłowego.

1. Wielkość obsługiwanego rynku a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw

Nowe badania dotyczące przenikania wiedzy oraz podejmowanie i inten-
sywność eksportu dowodzą o początkach uruchomienia mechanizmu zwane-
go technologicznym uczeniem się przez eksport (ang. learning-by-exporting)7. 
proces ten występuje podczas eksportu i jest niezbędny do osiągnięcia wyższego 
poziomu rozwoju danego przedsiębiorstwa8. ponadto uważa się, że eksporterzy 
działają na rynku podwyższonej konkurencji, co zmusza ich do aktywności in-
nowacyjnej oraz wpływa na ich produktywność9. 

Zjawisko eksportu jako stymulatora aktywności innowacyjnej jest sprzężo-
ne ze sporą ilością wzajemnych interferencji. Zdarzają się przedsiębiorstwa pręż-
nie działające na rynku lokalnym, stosujące rozwiniętą politykę innowacyjną, 
oraz podmioty działające na rynkach międzynarodowych, które nie wprowadzają 
nowych technologii, co jest efektem sprzężenia innych czynników i okoliczności. 

6 A. Świadek, Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego 
w Polsce, „gospodarka Narodowa” 2014, nr 1, s. 121–125.

7 E. mińska-Struzik, Learning by Exporting as a Source of Innovation in Asian Companies, 
w: Innovation Sources of Economies in Eastern Asia, prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu nr 256, Wrocław 2012, s. 50.

8 F. garcıa, I. Avella, La influencia de la exportacion sobre los resultados empresaria
les: analisis de las pymes manufacturers espanolas en el periodo 1990–2002, „Revista Europea 
de Direccion y Economıa de la Empresa” 2008, vol. 17 (2), s. 85–104.

9 J. Wagner, Exports and productivity: A survey of the evidence from firm-level data, 
„The World Economy” 2007, vol. 30, no. 1, s. 60–82.
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prowadzone w literaturze rozważania na temat relacji między innowacjami 
a zasięgiem sprzedaży skłoniły autorów do oceny wpływu zasięgu sprzedaży na 
aktywność innowacyjną w województwie zachodniopomorskim.

W publikacji autorzy uwzględnili analizę podmiotów mikro, małych, śred-
nich oraz dużych działających w systemie przemysłowym województwa zachod-
niopomorskiego. badaniem objęto w sumie grupę 728 przedsiębiorstw przemy-
słowych, do których został skierowany kwestionariusz ankietowy. Czynności 
gromadzenia danych wiązały się z wywiadem telefonicznym, następnie z prze-
słaniem pocztą elektroniczną lub tradycyjną formularza ankietowego. badania 
miały charakter statyczny i były prowadzone za okres trzech lat (2008–2010) 
zgodnie z międzynarodowymi standardami metodologicznymi obowiązującymi 
w krajach OECD.

Analizy statystyczno-ekonometryczne zrealizowane w badaniu przepro-
wadzono za pomocą modelowania probitowego. pozwoliło to na precyzyjne wy-
estymowanie wartości wszystkich parametrów oraz wykazanie ich istotności dla 
rozpatrywanych zmiennych jakościowych wyrażonych binarnie, łącznie z cha-
rakterystyką prawdopodobieństwa dla występujących zjawisk. procedurę tego 
typu wykorzystuje się wówczas, kiedy istnieje duża statystyczna próba przypad-
ków oraz gdy jest trudno w wymierny sposób opisać badane zjawiska.

2. Podstawy metodyczne prowadzonych badań 

W przeprowadzonej analizie wykorzystano rachunek prawdopodobieństwa. 
Wśród siedemnastu zmiennych zależnych wyszczególniono: 

a) nakłady na działalność innowacyjną ponoszone przez badane podmioty 
gospodarcze, w powiązaniu z ich strukturą – sferą badawczo-rozwojową 
i inwestycjami (nowe maszyny, urządzenia techniczne, budynki, budowle, 
grunty, inwestycje w nowe oprogramowania i programy komputerowe), 

1

1,  jeżeli nakłady występowały
;

0, jeżeli nakłady nie występowałyiY 
 


 

b) wdrażanie nowych procesów oraz wyrobów (biorąc pod uwagę szczegó-
łowe rozwiązania na tym obszarze – nowe produkty oraz nowe procesy 
technologiczne), 

2

1, jeżeli wdrożono nowe rozwiązanie 
;

0, jeżeli nie wdrożono nowego rozwiązaniaiY 
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c) współpracę w zakresie aktywności innowacyjnej – w ujęciu podmioto-
wym – związaną z relacjami z dostawcami, odbiorcami, konkurentami, 
szkołami wyższymi, JbR-ami oraz z zagranicznymi instytutami badaw-
czymi, 

3

1,  jeżeli istniał związek kooperacyjny 
.

0, jeżeli nie istniał związek kooperacyjnyiY 
 


 

Za zmienne niezależne przyjęto w badaniu cztery obszary sprzedaży bada-
nych przedsiębiorstw. Zasięg sprzedaży został określony przez poszczególnych 
przedsiębiorców na podstawie informacji o obsługiwanych odbiorcach, 

1

1, jeżeli występuje  lokalny zasięg sprzedaży 
,

0, jeżeli zasięg sprzedaży jest inny niż lokalny iX 
 


 

2

1, jeżeli występuje  regionalny zasięg sprzedaży 
,

0, jeżeli zasięg sprzedaży jest inny niż regionalny iX 
 


 

3

1, jeżeli występuje  krajowy zasięg sprzedaży 
,

0, jeżeli zasięg sprzedaży jest inny niż krajowy iX 
 


 

4

1, jeżeli występuje  międzynarodowy zasięg sprzedaży 
.

0, jeżeli zasięg sprzedaży jest inny niż międzynarodowy iX 
 


 

Zmienne niezależne przyjęte w badaniu tworzą zbiór płaszczyzn odniesie-
nia obrazujących aktywność innowacyjną podmiotów gospodarczych, wybraną 
w oparciu o metodologię stosowaną dla krajów OECD, poszerzoną o instytucjo-
nalną formułę współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw10. 

W badaniach gdy zmienna zależna osiąga wartości dychotomiczne, nie na-
leży korzystać z regresji prostej, która jest powszechnie używana w analizach 
ilościowych zjawisk. Wówczas można zastosować regresję probitową. W prze-
prowadzanym badaniu korzystne jest to, że analiza i interpretacja otrzymanych 
wyników będzie porównywalna do klasycznej metody regresji, gdyż w obu po-
dejściach występuje zbliżony schemat procedury doboru zmiennych, a także te-
stowania hipotez. Różnice wiążą się z głównie z zawiłymi oraz czasochłonnymi 

10 OECD, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących inno
wacji, wyd. 3, paryż 2005; m. Tomaszewski, Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw 
przemysłowych z Polski Zachodniej w latach 2009–2011, „Ekonomia i prawo” 2013, vol. 12, no. 3; 
p. Dzikowski, Developing the innovation potential of a medium sized family business functioning 
in a global supply chain, „management” 2012, vol. 16, no. 1.
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obliczeniami wyliczania wartości i sporządzania wykresów reszt, niewnoszących 
często ważnych informacji o modelu11.

W stosunku do modelu o zmiennej zależnej przyjmującej wartość 0 lub 1 
wartość spodziewana zmiennej zależnej dobranej w modelu będzie interpreto-
wana jako warunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia, przy 
jednoczesnym braniu pod uwagę ustalonych wartości zmiennych niezależnych. 
Wybór modelowania typu probit dał możliwość oszacowania szansy wystąpie-
nia heterogenicznych zachowań w stosunku do działalności innowacyjnej, przy 
uwzględnieniu przyjętych wcześniej warunków brzegowych.

metoda największej wiarygodności pozwala na oszacowanie parametrów 
w modelach ze zmienną dychotomiczną. prowadzi ona do osiągnięcia najwięk-
szego prawdopodobieństwa otrzymania wartości, jakie zauważone były w bada-
nej próbie12. Korzystanie z tej metody wiąże się z koniecznością sformułowania 
funkcji wiarygodności oraz wyznaczenia drogą analityczną lub numeryczną jej 
ekstremum. metoda największej wiarygodności to skomplikowana procedura, 
jednak jest powszechnie stosowana. Własności tej metody są często korzystniej-
sze od pozostałych możliwych do wykorzystania estymatorów13. Dla modeli pro-
bitowych maksymalizacja funkcji wiarygodności jest osiągana przy zastosowa-
niu technik komputerowych używanych przy estymacji nieliniowej14. 

Do weryfikacji modeli probitowych zastosowano statystykę chi-kwadrat, 
a określenie istotności parametrów przeprowadzono w oparciu o test Walda, przy 
standardowych asymptotycznych błędach ocen. Obliczenia zostały wykonane 
przy użyciu oprogramowania Statistica. W artykule przedstawiono jedynie mo-
dele ekonometryczne, które spełniają kryterium istotności modeli oraz ich para-
metrów. Skoncentrowano się na ukazaniu prawdopodobieństwa i trendów bada-
nych zjawisk. Skomplikowana interpretacja modeli typu probit wpłynęła na to, że 
autorzy postanowili ograniczyć się do budowy relacji jednoczynnikowych. 

biorąc pod uwagę fakt, że zmienne zależne i niezależne ujęte w badaniu 
mają charakter binarny (osiągają wartości 0 lub 1), interpretację modelu oparto 
na ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia innowacyjnego. Znak do-
datni oznacza, że jest ono większe w danej grupie podmiotów przemysłowych 
niż w pozostałej grupie. Jeżeli ujemny, to szanse w badanej grupie są niższe. 
przy dużych i równocześnie statycznych próbach badawczych – gdzie zmienna 

11 A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, t. 2, StatSoft, Kraków 2007, s. 217.
12 A. Welfe, Ekonometria, pWE, Warszawa 1988, s. 73.
13 Tamże, s. 76.
14 g.S. maddala, Ekonometria, Wyd. Nauk. pWN, Warszawa 2006, s. 373.
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zależna występuje w postaci jakościowej – modelowanie probitowe jest skutecz-
nym narzędziem badawczym. 

3. Wpływ zasięgu przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną  
przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim

badanie wpływu zasięgu sprzedaży na aktywność innowacyjną zostało 
przeprowadzone na próbie 728 przedsiębiorstw przemysłowych regionu woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 

W tabeli 1 zostały zaprezentowane wyniki badań i analizy dotyczącej 
wpływu lokalnego zasięgu sprzedaży przedsiębiorstw przemysłowych z woje-
wództwa zachodniopomorskiego na ich skłonność do aktywizacji działalności 
innowacyjnej.

Tabela 1

lokalny zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna przemysłu  
w województwie zachodniopomorskim w latach 2008–2010

Atrybut innowacyjności parametr błąd stan-
dardowy

Statystyka 
Walda

Chi- 
-kwadrat p > |z| p1 p2

Nakłady na działalność  
b + R –0,591 0,134 –4,41 20,56 0,00 0,19 0,39

Inwestycje w dotychczas 
niestosowane środki trwałe, 
w tym:

–0,338 0,126 –2,69 7,14 0,01 0,68 0,79

a) nowe budynki i budowle –0,476 0,141 –3,37 12,04 0,00 0,15 0,29
b) maszyny i urządzenia 

techniczne –0,240 0,122 –1,97 3,87 0,05 0,62 0,71

Oprogramowanie kompu-
terowe –0,427 0,120 –3,57 12,84 0,00 0,43 0,60

Nowe wyroby –0,333 0,120 –2,77 7,61 0,01 0,57 0,69
procesy technologiczne, 
w tym: –0,294 0,127 –2,31 5,28 0,02 0,70 0,79

a) systemy okołoproduk- 
cyjne –0,410 0,132 –3,11 10,04 0,00 0,21 0,35

Współpraca z odbiorcami –0,308 0,144 –2,15 4,80 0,03 0,15 0,23
Współpraca innowacyjna 
ogółem –0,280 0,122 –2,29 5,30 0,02 0,34 0,44

p1 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w badanej grupie przedsiębiorstw.
p2 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w pozostałych grupach przedsiębiorstw.

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań ankietowych.
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lokalnie działające przedsiębiorstwa, które brały udział w badaniu, cechu-
ją się statystycznie mniejszą skłonnością do podejmowania aktywności inno-
wacyjnej aniżeli pozostałe podmioty. Wykazano sześć modeli – na osiemnaście 
możliwych – z parametrami istotnymi. Analizując wartości prawdopodobieństw, 
można dostrzec interesujące prawidłowości. Sprzedaż produktów tylko na rynku 
lokalnym, wśród badanych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskie-
go, oznacza niższe prawdopodobieństwo prowadzenia działalności b + R o 51,3%, 
inwestowania w nowe technologie o 19,9%, w tym budynki o 48,3%, maszyny 
i urządzenia o 12,7%, oprogramowanie komputerowe o 28,3%. Do implemento-
wania nowych wyrobów dochodzi rzadziej o 17,4%, nowych procesów o 11,3% 
i systemów okołoprodukcyjnych o 40%. przedsiębiorstwa również słabiej współ-
pracują w zakresie działalności innowacyjnej – spadek szans o 22,7%. podmioty 
te są dużo rzadziej skłonne do realizacji różnych form aktywności innowacyjnej, 
niemniej jednak powinny być wspierane i zachęcane do zmiany nastawienia do 
działalności innowacyjnej.

W tabeli 2 przedstawiono koligacje regionalnego zasięgu sprzedaży pod-
miotów poddanych badaniom oraz jego wpływu na prowadzoną działalność in-
nowacyjną.

Tabela 2

Regionalny zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna przemysłu  
w województwie zachodniopomorskim w latach 2008–2010

Atrybut innowacyjności parametr błąd stan-
dardowy

Statystyka 
Walda

Chi -  
-kwadrat p > |z| p1 p2

Nakłady na działalność  
b + R –0,386 0,122 –3,17 10,29 0,00 0,24 0,38

Inwestycje w dotychczas 
niestosowane środki trwałe, 
w tym:

–0,348 0,120 –2,90 8,31 0,00 0,68 0,79

a) maszyny i urządzenia 
techniczne –0,310 0,116 –2,67 7,10 0,01 0,60 0,72

Oprogramowanie kompu-
terowe –0,301 0,113 –2,65 7,02 0,01 0,47 0,59

Współpraca z odbiorcami –0,344 0,137 –2,50 6,63 0,01 0,14 0,23
p1 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w badanej grupie przedsiębiorstw.
p2 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w pozostałych grupach przedsiębiorstw.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie autorskich badań ankietowych.
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podmioty poddane analizie, posiadające odbiorców jedynie na regionalnym 
rynku, również mają awersję do aktywności innowacyjnej. przy takim zasięgu 
sprzedaży przedsiębiorstwa są mało zainteresowane nowymi technologiami, co 
skutkuje niższymi szansami ich finansowania i implementowania. Dotyczy to in-
westycji w dotychczas niestosowane środki produkcji – spadek prawdopodobień-
stwa o 13,2%, w tym nowych maszyn o 11,1%, prowadzenia działalności badaw-
czo-rozwojowej o 36,8% i zakupu oprogramowania komputerowego o 22,33%. 
przedsiębiorstwa takie również rzadziej (o 39,1%) wchodzą w związki innowa-
cyjne z odbiorami.

Ograniczony do poziomu województwa przestrzenny zakres działalności 
przedsiębiorstw wskazuje, że przedsiębiorstwa przemysłowe rzadko angażują się 
w nowoczesną działalność i realizują głównie strategię przetrwania.

badanie wpływu krajowego zasięgu sprzedaży w analizowanych przedsię-
biorstwach przemysłowych regionu pomorza Zachodniego na działalność inno-
wacyjną zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3

Krajowy zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna przemysłu  
w województwie zachodniopomorskim w latach 2008–2010

Atrybut innowacyjności parametr błąd stan-
dardowy

Statystyka 
Walda

Chi- 
-kwadrat p > |z| p1 p2

Nakłady na działalność  
b + R +0,463 0,096 4,81 23,29 0,00 0,44 0,27

Inwestycje w dotychczas 
niestosowane, w tym: +0,334 0,104 3,20 10,36 0,00 0,82 0,72

a) nowe budynki i budowle +0,318 0,100 3,17 10,09 0,00 0,32 0,22
b) maszyny i urządzenia 

techniczne +0,233 0,098 2,38 5,67 0,02 0,73 0,65

Oprogramowanie kompu-
terowe +0,345 0,092 3,75 13,53 0,00 0,64 0,50

Nowe wyroby +0,321 0,097 3,30 10,97 0,00 0,73 0,62
procesy technologiczne, 
w tym: +0,267 0,105 2,56 6,59 0,01 0,82 0,74

a) systemy okołoproduk-
cyjne +0,377 0,097 3,88 15,10 0,00 0,39 0,26

Współpraca ze szkołami 
wyższymi +0,896 0,351 2,55 9,62 0,00 0,03 0,00

p1 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w badanej grupie przedsiębiorstw.
p2 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w pozostałych grupach przedsiębiorstw.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie autorskich badań ankietowych.
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W przypadku egzystencji na krajowym rynku przedsiębiorstwa zmieniają 
podejście do aktywności innowacyjnej. pozytywne nastawienie badanych pod-
miotów akcentuje dodatni znak przy wszystkich parametrach, który oznacza, że 
prawdopodobieństwo realizacji działalności innowacyjnej jest większe niż w gru-
pie podmiotów działających na pozostałych rynkach. Krajowy rynek sprzedaży 
sprzyja wszystkim rozpatrywanym obszarom finansowania innowacji, wdraża-
niu innowacyjnych wyrobów (szanse rosną o 14,5%), procesów technologicz-
nych (o 10,8%). podmioty działające na takim rynku również częściej wchodzą 
w związki współpracy innowacyjnej ze szkołami wyższymi – trzykrotnie.

W tabeli 4 opisano badanie wpływu eksportu na aktywność innowacyjną 
w badanych przedsiębiorstwach na pomorzu Zachodnim.

Tabela 4

Eksport a aktywność innowacyjna w przemysłu w województwie zachodniopomorskim 
w latach 2008–2010

Atrybut innowacyjności parametr błąd stan-
dardowy

Statystyka 
Walda

Chi-
kwadrat p > |z| p1 p2

Nakłady na działalność b + R +0,594 0,100 5,99 36,06 0,00 0,49 0,27
Inwestycje w dotychczas 
niestosowane, w tym: +0,523 0,115 4,56 21,75 0,00 0,86 0,72

a) nowe budynki i budowle +0,413 0,103 4,02 16,17 0,00 0,35 0,22
b) maszyny i urządzenia 

techniczne +0,497 0,106 4,69 22,58 0,00 0,80 0,63

Oprogramowanie kompute-
rowe +0,342 0,099 3,47 12,11 0,00 0,65 0,52

Nowe wyroby +0,291 0,102 2,85 8,19 0,00 0,74 0,63
procesy technologiczne, 
w tym: +0,238 0,110 2,16 4,72 0,03 0,82 0,75

a) metody produkcji +0,266 0,097 2,74 7,47 0,01 0,60 0,49
b) systemy okołoproduk- 

cyjne +0,239 0,100 2,39 5,71 0,02 0,38 0,29

c) systemy wsparcia +0,219 0,107 2,06 4,22 0,04 0,26 0,20
Współpraca z konkurentami +0,784 0,365 2,14 5,77 0,02 0,02 0,00
Współpraca z odbiorcami +0,522 0,107 4,88 23,83 0,00 0,31 0,16
Współpraca ze szkołami 
wyższymi +0,615 0,256 2,40 6,25 0,01 0,03 0,01

Współpraca innowacyjna 
ogółem +0,323 0,097 3,32 11,04 0,00 0,50 0,38

p1 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w badanej grupie przedsiębiorstw.
p2 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w pozostałych grupach przedsiębiorstw.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie autorskich badań ankietowych.
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Sprzedaż na rynku międzynarodowym sprzyja prowadzeniu działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw w regionie województwa zachodniopomorskie-
go. W tym przypadku oszacowano czternaście modeli istotnych statystycznie 
i we wszystkich osiągnięto dodatni znak. Oznacza to, że eksport pozytyw-
nie i powszechnie determinuje aktywność innowacyjną w regionie. Składają 
się na to przede wszystkim wyższe szanse na prowadzenie działalności b + R 
(wzrost o 81,4%), inwestowanie w nowe środki trwałe (o 19,4%), wprowadzanie 
na rynek nowych produktów (o 17,5%) i procesów technologicznych (o 9,3%). 
międzynarodowy zasięg sprzedaży dynamizuje również potrzebę prowadzenia 
współpracy innowacyjnej (szanse wyższe o 31,6%), w tym przede wszystkim 
z odbiorcami konkurentami i szkołami wyższymi. 

Podsumowanie

Zasięg sprzedaży przedsiębiorstw w regionie pomorza Zachodniego ma 
istotne znaczenie w procesie tworzenia innowacji, a także wdrażania nowych 
technologii. Dotychczas prowadzone badania dowodzą pozytywnego wpływu 
dalszego zlokalizowania odbiorców w sieci dostaw15. 

Region pomorza Zachodniego aktualnie jest na pośrednim etapie rozwo-
ju, jeszcze nie do końca cechuje się podejściem proinnowacyjnym. lokalny 
lub regionalny zasięg sprzedaży nie służy wprowadzaniu nowych technologii. 
Stopniowo wraz ze wzrostem zasięgu sprzedaży obserwujemy pozytywne za-
chowania innowacyjne, w szczególności w przypadku funkcjonowania jednostek 
przemysłowych na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dodatkowo można zauważyć, że modelowanie typu probit, które zostało za-
stosowane w badaniach, dostarczyło interesujących informacji i jest dowodem na 
przydatność takiego narzędzia w ocenie wpływu zasięgu sprzedaży na działal-
ność innowacyjną przedsiębiorstw w regionalnym systemie przemysłowym. 

badania dowodzą pozytywnego wpływu poszerzania zasięgu sprzedaży na 
rynki krajowy i międzynarodowy. przedsiębiorstwa działające jedynie na rynku 
lokalnym oraz regionalnym mają dużo mniejsze szanse na poprawę innowacyj-
ności poprzez prowadzenie badań z zakresu b + R, inwestowania w nowe tech-
nologie i wyroby. prawdopodobieństwo współpracy z otoczeniem jest również 

15 m. Tomaszewski, A. brelik, Wybrane determinanty kształtujące współpracę innowacyjną 
przedsiębiorstw przemysłowych z jednostkami PAN i szkołami wyższymi na terenie Polski północ
nej, prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 305, Wyd. UE we Wrocławiu, 
Wrocław 2013, s. 66.
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znacznie niższe niż w pozostałych grupach przedsiębiorstw. ponadto międzyna-
rodowy zasięg sprzedaży daje istotnie większe szanse na zjawiska innowacyjne 
niż zasięg krajowy, choć różnice wartości procentowych nie są wysokie. 
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SALES RANGE AND INNOVATIVE ACTIVITY  
IN WESTERN POMERANIA

Summary

The aim of this article is to present the results of research conducted by the authors 
that focus on the analysis of the impact of sales within the innovative activity, as part of 
the West pomeranian regional innovation system. The intermediate objectives pursued 
survey was to identify the boundary conditions in the model structure of the regional net-
work of innovation. The study involved 728 actors from the West pomeranian province, 
which completed the questionnaire sent. The study used modeling probit (probability the-
ory). This is an effective research tool for many static data with the dependent variable of 
a qualitative nature. The achieved results demonstrate the existence of high dependency 
between the range of sales in the entities and to innovation activities in polish regions 
such as zachodniopomorskie voivodeship.

Keywords: innovations, sales coverage, industry, region

Translated by Alicja Majewska
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ZMIANA FORMY PRAWNEJ SZPITALI  
Z SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADóW  

OPIEKI ZDROWOTNEJ NA SPóŁKI PRAWA HANDLOWEGO  
– OCZEKIWANIA I IMPLIKACJE  

NA PRZYKŁADZIE WOJEWóDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Streszczenie

Racjonalność funkcjonowania podmiotów leczniczych w systemie opieki zdrowot-
nej powinna być nadrzędnym celem wszystkich jej uczestników. podejmowane działania 
nie zawsze jednak odpowiadają tej zasadzie. Celem artykułu jest przybliżenie pierw-
szych efektów zmian formy prawnej szpitali oraz próba oceny podjętych decyzji i do-
konanych przekształceń. W centrum rozważań jest samorząd jako podmiot tworzący, 
właściciel, nadzorca i weryfikator działań szpitali. 

Słowa kluczowe: przekształcenie szpitali, szpitale – spółki prawa handlowego, forma 
prawna szpitali, efektywność szpitali, samorząd właścicielem szpitala 

Wprowadzenie

Wraz z wejściem w życie ustawy reformującej administrację publiczną, tj. 
z dniem 1 stycznia 1999 roku, samorządy stały się organem tworzącym dla istnie-
jących na ich terenie zakładów opieki zdrowotnej, szpitali. Wówczas nałożono na 
samorządy nowe istotne zadania polegające m.in. na bezpośrednim nadzorze nad 

* maria Węgrzyn, dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk 
Ekonomicznych, e-mail: maria.wegrzyn@ue.wroc.pl.

DOI: 10.18276/epu.2015.118-22



312 Maria Węgrzyn

ZOZ/podmiotami leczniczymi czy na dbałości o prawidłową organizację i do-
stępność do opieki zdrowotnej. Zadania te okazały się w praktyce bardzo trudne 
do realizacji. pojawiło się wiele trudności, w tym np. wysokie poziomy zobo-
wiązań wymagalnych, niezadowolenie środowisk medycznych z powodu zbyt ni-
skich wynagrodzeń. W konsekwencji samorządy do dnia dzisiejszego poszukują 
sposobów na poprawę pracy podmiotów leczniczych. Jednym z nich jest, wskaza-
ne w ustawie o działalności leczniczej, przekształcenie podmiotu w spółkę prawa 
handlowego. Celem artykułu jest przybliżenie pierwszych efektów zmian formy 
prawnej szpitali oraz próba oceny podjętych decyzji i dokonanych przekształceń. 
W centrum rozważań jest samorząd jako podmiot tworzący, właściciel, nadzorca 
i weryfikator działań szpitali. 

1. Przyczyny przekształceń

bardzo duże potrzeby zdrowotne zgłaszane przez mieszkańców wraz z nie-
adekwatnym do potrzeb dyrektorów szpitali ich finansowaniem skutkowały i na-
dal skutkują pogłębiającym się spadkiem poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego 
obywateli oraz wzrostem poziomu zobowiązań wykazywanym przez podmioty 
lecznicze. 

Niskie poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego skupia się, wg badań CbOS1, 
głównie w obszarze ograniczonej dostępności do specjalistów (85% responden-
tów), bardzo długiego czasu oczekiwania na przeprowadzenie badań diagno-
stycznych (65% respondentów) czy możliwości skorzystania z pomocy nocą lub 
poza miejscem zamieszkania. Znacząco zmniejszyła się liczba osób przekona-
nych o sprawiedliwym traktowaniu pacjentów (z 58% respondentów w 2012 r. do 
aż 78% w 2014 r.). I chociaż wzrósł odsetek osób zadowolonych z funkcjonowania 
systemu opieki zdrowotnej, a zatem czujących się bezpiecznie (od 2012 r. wzrost 
o 9 pkt do 28% w 2014 r.), to jednak w dalszym ciągu przeważa grupa bada-
nych oceniających system krytycznie (68%). Rola samorządów, jako podmiotów 
tworzących, w zakresie funkcjonowania opieki zdrowotnej jest bardzo duża, bo-
wiem one, sprawując funkcje nadzorcze, powinny wpływać na ciągłe udoskona-
lanie organizacji2. Udoskonalanie powinno obejmować wszystkie aspekty proce-
sów przypisanych do działań o charakterze restrukturyzacyjnym. W literaturze 

1 Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej A.D. 2014 r., Komunikat z badań 
CbOS, nr 107/2014, CbOS, Warszawa 2014.

2 Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, red. m. Kautsch, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2015.
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znajdujemy wiele definicji restrukturyzacji. Restrukturyzacja jest systemową 
przebudową, modernizacją lub unowocześnieniem czy uwspółcześnieniem struk-
tury organizacyjnej czy zasad funkcjonowania przedsiębiorstw lub innych obiek-
tów badań ekonomicznych. ma charakter złożony, wielowymiarowy i długotrwa-
ły, przesłankami jej podejmowania są sytuacje krytyczne w rozwoju struktur, 
których ona dotyczy3. Restrukturyzacja oznacza także przemyślaną reorganiza-
cję celów (misji) przedsiębiorstwa i dostosowanie do nich techniki, organizacji, 
ekonomiki i kadr4. Jest to także zespół działań nastawionych na podniesienie 
efektywności wykorzystania zasobów w prowadzonej działalności gospodarczej 
w celu zapewnienia konkurencyjności rynkowej5. podobnie C. Trocki6 zbudował 
pojęcie restrukturyzacji, wprowadzając pojęcie restrukturyzacji ZOZ jako przed-
sięwzięcia polegającego na przebudowie struktur zakładu w celu poprawy sku-
teczności jego działania i zapewnienia rozwoju. przy pomocy działań restruktu-
ryzacyjnych mamy więc do czynienia z ponownym kształtowaniem się struktury, 
wraz ze wzajemnymi powiązaniami i interakcjami, pomiędzy poszczególnymi 
elementami w podmiocie. pamiętać należy, że restrukturyzacja może mieć cha-
rakter nie tylko naprawczy, choć z taką zazwyczaj mamy do czynienia w odnie-
sieniu do podmiotów leczniczych, ale także rozwojowy. Wpływ samorządów na 
powoływanych przez siebie dyrektorów podmiotów leczniczych powinien kon-
centrować się zatem nie tylko na ocenie dotychczasowej pracy podmiotów lecz-
niczych, lecz także, a może przede wszystkim (w sytuacji zbyt niskiej efektyw-
ności działania), na nakłanianiu dyrektorów do prowadzenia konstruktywnych 
i rozwojowych zmian. 

Ciekawym przykładem wprowadzania zmian o charakterze restrukturyza-
cyjnym jest województwo dolnośląskie. Samorząd, dążąc do wzrostu wykorzy-
stania posiadanych zasobów, poczynił, wraz z dyrekcjami szpitali, wiele działań. 
Efekty tych działań przedstawiono w tabeli 1. 

3 Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, 
red. R. borowiecki, Difin, Warszawa 2003, s. 77.

4 podobnie restrukturyzację definiują m. Czapiewski i Z. Kreft, pisząc, że oznacza ona 
organizacyjne, kadrowe, finansowe, techniczne przystosowanie przedsiębiorstwa do działania 
w warunkach gospodarki rynkowej, w celu podniesienia jego efektywności. Zob. m. Czapiewski, 
Z. Kreft, Koncepcja restrukturyzacji Portu Handlowego Gdynia SA, w: Restrukturyzacja przed
siębiorstw w procesie transformacji rynkowej, materiały konferencyjne AE-TNOiK, Kraków 
1996, s. 327.

5 A. Kamela-Sowińska, A.b. mirecki, Restrukturyzacja jako proces podnoszenia efektyw
ności przedsiębiorstw, OpO, bydgoszcz 1995, s. 16.

6 Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Zarządzanie w zakładach opieki zdrowot
nej, red. C. Trocki, Instytut przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003, s. 84.
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Tabela 1

liczba zakładów i łóżek na Dolnym Śląsku w latach 2004–2011

Rok
Ogółem podległe SWD

liczba zakładów liczba łóżek liczba zakładów 
(szpitale) liczba łóżek

2004 1 087 31 188 46 10 208
2005 1 147 30 991 45 9 853
2006 1 190 31 091 44 9 428
2007 1215 30 591 43 8 932
2008 1 205 31 960 32 8 315
2009 1 241 31 931 30 8 101
2010 1 285 32 041 27 7 527
2011 1 335 33 438 27 7 211

Zmiany +248 +2 250 –19 –2 997

Źródło:  opracowanie na podstawie danych CSIOZ, materiały UmWD.

Zestawienie pokazuje zmiany dokonane na przestrzeni lat 2004–2011 w za-
kresie liczby szpitali i liczby łóżek szpitalnych będących w dyspozycji szpita-
li na terenie województwa dolnośląskiego. Samorząd doprowadził do wzrostu 
efektywności wykorzystania posiadanej bazy szpitalnej poprzez zmniejszenie 
liczby szpitali (aż o 19) i posiadanych przez nie łóżek (o 2997). Warto zauważyć, 
że w tym samym okresie wzrosła liczba (o 248) zakładów nowo utworzonych 
wraz z liczbą łóżek niewiele mniejszą od łóżek zlikwidowanych przez samorząd 
(+2250). można by zatem wysnuć nieprawdziwy wniosek, że dotychczas posia-
dana baza łóżkowa miała optymalny wymiar. Takiemu stwierdzeniu przeczą 
wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez szpitale podległe samorządowi, bowiem 

Tabela 2

Efekty medyczne i organizacyjne procesów restrukturyzacyjnych dotyczące  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SpZOZ)  

na Dolnym Śląsku w latach 2004, 2010

Rok
liczba 

łóżek rze-
czywistych

liczba 
pacjentów

liczba 
wykonanych 

zabiegów spe-
cjalistycznych

Obłożenie 
łóżek
(w %)

Średni  
pobyt 

chorego

liczba 
chorych  

na 1 łóżko

2004 10 208 338 449 369 188 74,93 7, 47 37
2010 7 527 480 710 488 322 87,78 4,60 70

Zmiany –2 681 +142 261 +119 134 +12,85 –2,87 +33

Źródło:  opracowanie na podstawie danych CSIOZ, materiały UmWD.
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Tabela 3 

Wysokość zobowiązań ogółem oraz zobowiązań SpZOZ  
w latach 2003 – I kwartał 2015

Rok Wartość zobowiązań  
ogółem w mln zł

Dynamika zobowiązań 
ogółem w %  

(rok poprzedni = 100)

Wartość zobowiązań  
wymagalnych  

w mln zł
2003 7 327,7 – 4 589,4
2004 9 450,1 128,9 5 872,3
2005 10 273,6 108,7 4 933,6
2006 10 384,2 101,0 3 723,8
2007 9 563,3 92,1 2 666,2
2008 9 979,7 104,3 2 357,9
2009 9 627,6 96,4 2 241,8
2010 9 963,1 103,4 2 138,8
2011 10 383,9 104,2 2 316,5
2012 10 661,4 102,7 2 474,0
2013 9 922,1 93,1 2 015,5
2014 10 334,6 104,1 1 890,4

I kwartał 
2015 10 549,2 102,1 1 942,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ministerstwa Zdrowia, www.mz.gov.pl.

nie uległa zmniejszeniu liczba przyjętych pacjentów ani liczba wykonanych za-
biegów specjalistycznych (nawet wzrosła), a przecież zmniejszyła się liczba łó-
żek. Skrócił się natomiast czas pobytu pacjentów oraz wzrosło obłożenie łóżek. 
Dane zaprezentowane w tabeli 2 wskazują na olbrzymie możliwości tkwiące 
w decyzjach i działaniach samorządów i dyrekcji szpitali. Niemniej jednak wiele 
samorządów nie wykonało żadnych albo prawie żadnych działań o charakterze 
restrukturyzacyjnym wobec podległych im podmiotów leczniczych, co ostatecz-
nie skutkowało wciąż pogarszającą się sytuacją ekonomiczną podmiotów leczni-
czych. poziom zobowiązań ewidencjonowanych przez publiczne ZOZ/podmio-
ty lecznicze w latach 2003–2015 zaprezentowano w tabeli 3, w której dane dla 
podmiotów leczniczych od 2004 roku pokazują wysokie wartości zobowiązań 
(ogółem i wymagalnych). Niepokojący jest fakt stałych rosnących tendencji, po-
mimo chwilowych spadków ich poziomów7. Dane te wskazują równocześnie na 
rzeczywistą nierównowagę pomiędzy kosztami (uzasadnionymi bądź nie) a przy-

7 Zob. też J. Klich, Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro
wotnej. Współczesne wyzwania, procedury i narzędzia, Wydawnictwo AbC a Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2013, s. 245–246.
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chodami (wystarczającymi bądź nie), którymi dysponują szpitale, w tym szpitale 
podległe samorządom. 

Duże wartości niedoborów środków finansowych (zobowiązań) powinny 
skutkować przede wszystkim podejmowaniem działań restrukturyzacyjnych 
w podmiotach leczniczych w celu poprawy efektywności wykorzystania posia-
danych zasobów. W praktyce przekładały się zwykle (jedynie) na dążenie do 
zwiększenia środków w systemie8 w celu uzyskania większych kwot na pokrycie 
kosztów swojej działalności. Szczególnych działań restrukturyzacyjnych w wielu 
podmiotach leczniczych nie podejmowano wcale. Jedynymi bodźcami do wpro-
wadzania zmian były kolejne ustawy nakłaniające do konkretnych działań, do 
tworzenia planów naprawczych, do wprowadzenia niezbędnych zmian w organi-
zacjach w zamian za oddłużenie9, itp. W tabeli 3 wyraźnie pokazano, że spadki 
wartości zobowiązań są zbieżne z datami kolejnych ustaw mających na celu pod-
niesienie efektywności działań szpitali. Trwałych efektów tak przygotowanych 
działań restrukturyzacyjnych nigdy jednak nie osiągnięto. 

2. Zmiana formy prawnej podmiotów leczniczych – efekty

Słabe wyniki ekonomiczne powinny być przyczynkiem do zwiększonego 
monitorowania działań szpitali, do motywowania zarządów/dyrekcji do prac 
o charakterze restrukturyzacyjnym. Jednak istotne decyzje naprawcze w tym 
zakresie samorządy podejmowały raczej rzadko. Najczęściej oczekiwano na roz-
wiązania o charakterze systemowym. Obserwacja działań ministerstwa Zdrowia, 
brak woli wprowadzenia kolejnego oddłużenia spowodowały u władz samorządu 
województwa dolnośląskiego (SWD) podjęcie decyzji o zmianie formy prawnej 
prowadzenia działalności leczniczej przez wybrane słabe podmioty. Decyzja ta 
wiązała się z bardzo konkretnymi oczekiwaniami. Należało do nich m.in.:

 – oczekiwanie utworzenia drugiego (poza środkami publicznymi) wydaj-
nego strumienia wpływów finansowych (bezpośrednie opłaty wnoszone 
przez pacjentów),

 – oczekiwanie zwiększenia możliwości inwestycyjnych podmiotów leczni-
czych poprzez perspektywę występowania do UE po środki pomocowe,

8 Świadczą o tym np. liczne interpelacje poselskie kierowane do Komisji Zdrowia, wskazu-
jące na pilną potrzebę wzrostu środków w systemie. 

9 m. Węgrzyn, Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów lecz
niczych w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
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 – oczekiwanie przeprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych i perso-
nalnych w przekształcanych podmiotach,

 – i najistotniejsze – oczekiwanie zatrzymania procesu przyrostu zobowią-
zań.

Decyzje podjęte w latach 2008–2013 spowodowały przekształcenie przez 
SWD sześciu podmiotów leczniczych w spółki prawa handlowego. Ekonomiczne 
efekty działalności przekształconych podmiotów przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4

Ekonomiczno-finansowe efekty działalności przekształconych podmiotów leczniczych

lp. podmiot 
leczniczy

Wynik netto Rentowność sprzedaży 
(w %)

przychody 
na 1 pracującego

I–IV 2014 I–IV 2015 I–IV 2014 I–IV 2015 I–IV 2014 I–IV 2015
1. Spółka A –509 142 –947 426 –5,7 –10,4 43 303 42 680
2. Spółka b 734 973 1 536 183 6,1 12,0 53 685 59 068
3. Spółka C –270 515 –330 720 –3,0 –3,5 27 984 30 432
4. Spółka D –1 409 024 –780 265 –14,4 –8,1 29 992 30 452
5. Spółka E –1 291 926 –2 101 849 –12,7 –21,9 36 965 37 461
6. Spółka F –490 590 –274 899 –4,9 –2,5 30 895 33 577

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UmWD.

Dane w tabeli 4 wskazują, że zmiana formy prawnej prowadzenia działal-
ności nie wpłynęła znacząco na poprawę działania. Spośród sześciu spółek aż 
pięć wciąż wykazuje stratę (w sumie –4 435 158), a tylko jedna spółka wykazuje 
zysk. Rentowność sprzedaży ma zasadniczo tendencję malejącą (poza dwoma 
przypadkami). Korzystny jest natomiast wskaźnik przychody na jednego pra
cującego – jego rosnące wartości (we wszystkich podmiotach) pokazują wzrost 
efektywności wykorzystania posiadanych zasobów i zapewne sprawne działanie 
nowego, prywatnego strumienia finansowego. Formułowanie zatem jednoznacz-
nego wniosku, że zmiana formy prowadzenia działalności wcale nie wpływa na 
poprawę efektywności działania, mogłoby być mimo wszystko zdecydowanie 
przedwczesne. 

pomimo wysiłków (o różnej sile sprawczej) wkładanych w procesy restruk-
turyzacyjne nie zawsze osiąga się sukcesy. I chociaż samorządy mogą wpływać, 
wymuszać zmiany i działania restrukturyzacyjne w podmiotach leczniczych, to 
nie mają większego wpływu na poziom i strukturę finansowania działalności 
leczniczej. To płatnik (NFZ) ustala wycenę poszczególnych procedur realizo-
wanych w szpitalach i w oparciu o nie pokrywa koszty udzielonych świadczeń. 
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Szpitale powinny zatem dążyć do dostosowania się do struktury finansowej ofe-
rowanej przez NFZ. Tak się jednak nie dzieje. Różnica między potrzebami finan-
sowymi zgłaszanymi przez dyrektorów podmiotów leczniczych a możliwościami 
publicznego płatnika jest bardzo duża. liczba rzeczywistych pacjentów oczeku-
jących pomocy medycznej przekracza bowiem liczbę planowanych świadczeń 
wpisanych do umów z płatnikiem. W efekcie mamy do czynienia z milionowymi 
kwotami wykonanych tzw. nadwykonań, zaakceptowanych przez NFZ i ocze-
kujących na zapłatę. To z kolei wpływa na ujemne wyniki finansowe podmio-
tów leczniczych. Sytuacja taka nie powinna jednak powodować u samorządów 
i dyrektorów szpitali zaniechania procesu zmian oraz zobojętnienia wobec troski 
o dalszą możliwość prowadzenia działalności leczniczej. W dużej jednak mierze 
często stanowi ona usprawiedliwienie do nieprowadzenia dalszego procesu re-
strukturyzacyjnego. 

Wobec powyższego z dniem 1 lipca 2011 roku weszła w życie długo ocze-
kiwana ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej10. Zastąpiła 
ona ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Warto za-
uważyć, że, jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r., do kategorii podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
ustawa zalicza samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty 
lecznicze w formie jednostki budżetowej. Z tego względu proponowane w tym 
zakresie rozwiązania wzorowane są na dotychczas obowiązujących przepisach 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej11. Od 1 lipca 2011 roku działalność za-
kładów opieki zdrowotnej regulują nowe przepisy prawa wprowadzone ustawą 
o działalności leczniczej.

Najistotniejsze zmiany wpływające na sytuację finansową zakładów pub-
licznych w stosunku do stanu obowiązującego do końca czerwca 2011 roku na 
mocy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dotyczą zwiększenia odpowiedzial-
ności organów założycielskich za zobowiązania samodzielnych publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej. Wprowadzone zmiany dotyczą:

 – konieczności pokrywania ujemnego wyniku finansowego samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w okresie 3 miesięcy od termi-
nu zatwierdzenia sprawozdania finansowego w przypadku, kiedy zakład 
samodzielnie nie dokonana przedmiotowej czynności,

10 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU nr 112, poz. 654.
11 A. Zemke-górecka, Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot

nej i jego prywatyzacja, monografie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010. 
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 – obowiązku likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej lub zmiany formy organizacyjno-prawnej w przypadku niedoko-
nania czynności wskazanej powyżej w okresie 12 miesięcy od terminu 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Obowiązek podmiotu two-
rzącego dotyczący zmiany formy organizacyjno-prawnej samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jego likwidacji powstaje po 
raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia w życie ustawy 
o działalności leczniczej. 

W okresie 1 lipca 2011–31 października 2013 r. na podstawie ustawy o dzia-
łalności leczniczej przekształcono w polsce 48 Sp ZOZ, co przedstawiono w ta-
beli 5.

Tabela 5

liczba podmiotów leczniczych12, które zmieniły formę prawną z SpZOZ  
na spółkę prawa handlowego w latach 2011–2013

Rok liczba przekształconych podmiotów  
leczniczych W tym szpitali

2011 1 1
2012 18 13
2013 29 20

Razem 48 33

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl. 

Aż 33 spośród 48 przekształconych podmiotów leczniczych to szpitale, 
głównie powiatowe. Decyzje w sprawie zmiany formy prawnej podmiotów lecz-
niczych podejmowane były przede wszystkim na skutek złej lub bardzo złej ich 
sytuacji ekonomicznej. brak informacji o aktualnym stanie ich finansów unie-
możliwia obecnie ogólne podsumowanie efektów tego działania. Niemniej jed-
nak poza pozytywnymi rezultatami takich zmian (które na pewno wystąpiły) 
można zanotować również bardzo niepokojące skutki. 

przykładem negatywnej i bardzo poważnej konsekwencji zmiany formy 
własności szpitala jest szpital w Środzie Śląskiej w województwie dolnośląskim. 
Otóż proces przekształcenia w spółkę prawa handlowego przebiegł pozytywnie. 

12 Interesujący jest fakt, że różne statystyki pokazują różną liczbę szpitali w polsce. Zob. 
K. Nyczaj, D. Wasilewski, Problem liczby szpitali w Polsce w kontekście ich definicji i statystyki 
publicznej, w: Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania, 
red. m. Węgrzyn, m. łyszczak, D. Wasilewski, prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu nr 319, Wrocław 2013, s. 84–93.
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początkowo właścicielski pakiet większościowy był w rękach samorządu. Fakt 
zmiany formy własności nie spowodował jednak poprawy sytuacji finansowej 
szpitala, czego oczekiwał samorząd. Z uwagi na konieczność dalszego nadzoro-
wania i dofinansowania podmiotu samorząd odsprzedał swoje udziały. prywatny 
właściciel, po dokonaniu analizy ekonomicznej, wypowiedział umowę z publicz-
nym płatnikiem NFZ. Działanie takie spowodowało całkowity brak możliwości 
uzyskania przez mieszkańców Środy Śląskiej i jej okolic szpitalnych świadczeń 
medycznych finansowanych przez NFZ. powstało bezpośrednie ograniczenie do-
stępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych i nastąpiło zła-
manie podstawowej zasady działania systemu. 

Tymczasem płatnik (NFZ) jako zobowiązany (podobnie jak samorząd) do 
zapewnienia dostępności do świadczeń podjął działania zastępcze polegające 
na analizie migracji zdrowotnej mieszkańców powiatu średzkiego. W oparciu 
o przeprowadzone analizy i uzyskane wyniki dokonane zostały przesunięcia 
kontraktów, co w praktyce niewiele zmieniło w zakresie dostępności do świad-
czeń szpitalnych. Na terenie miasta Środa Śląska szpitalnych świadczeń leczni-
czych finansowanych przez NFZ w podstawowych zakresach po prostu nie ma. 
Obecnie np. rodząca kobieta może uzyskać pomoc w szpitalu w Wałbrzychu lub 
we Wrocławiu (ok. 50 km od Środy Śląskiej). Samorząd tym samym nie wykonu-
je obowiązku organizacji i nadzoru nad opieką zdrowotną w regionie ani nie dąży 
do usprawnienia dostępności do świadczeń. Wręcz odwrotnie, swoimi decyzjami 
spowodował trwałe ograniczenie tej dostępności. Zapewne nie taka była intencja 
samorządu przy podejmowaniu uchwał o przekształceniu szpitala, ale ostateczny 
skutek jest zdecydowanie negatywny.

Podsumowanie

Słabe wyniki ekonomiczno-finansowe polskich szpitali mogą wpływać na 
podejmowanie decyzji o konieczności ich przekształcania. Zachęca do tego usta-
wa o działalności leczniczej, stawiając wybór pomiędzy zmianą formy prawnej 
a koniecznością pokrycia ujemnego wyniku finansowego. Dotychczas nie wypra-
cowano jednak dobrych rozwiązań w zakresie trwania i prowadzenia podmiotów 
leczniczych, przekształconych, lecz wciąż osiągających niskie efekty finanso-
we. Trudno oczekiwać od prywatnych właścicieli filantropii. Jedynie podmiot 
publiczny daje gwarancję istnienia szpitala i prowadzenia działalności zgodnej 



321Zmiana formy prawnej szpitali...

z potrzebami zdrowotnymi mieszkańców. Wciąż nierozwiązanym problemem 
pozostanie jednak niska efektywność wykorzystania posiadanych zasobów czy 
brak środków na pokrycie ujemnych wyników finansowych. Istota tkwi zatem 
nie tyle w formie prawnej prowadzenia działalności, ile raczej w sposobach i me-
todach nadzorowania i motywowania do osiągania coraz lepszych rezultatów 
oraz do odpowiedzialności za prowadzoną działalność.
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TRANSFORMATION OF AN HMO INTO COMMERCIAL COMPANY  
– EXPECTATIONS AND IMPLICATIONS.  
CASE OF DOLNOŚLĄSKIE VOIVODSHIP

Summary

Reasonable operation of medical entities within the healthcare system should be 
a primary objective of all contributors. However not everybody follows this rule. my cov-
erage focuses on first effects of transformations of legal status in hospitals and tries to 
evaluate those decisions and results of transformation. local government (the founding 
body, owner, supervisor and verifier of hospital’s activity) is the main figure here. 

Keywords: transformation of hospitals, hospitals – commercial companies, legal status 
of hospitals, efficiency of hospitals, local government as an owner of hospital
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