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Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego  
w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 

i zmian w systemie dochodów samorządowych

Kody JEL: H72, H77, F42, F65

Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego (JST), stabilność finansowa JST, nowa 
perspektywa finansowa UE 2014–2020, zdolności absorpcyjne JST

Streszczenie. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych wyzwań stojących przed jednostkami 
samorządu terytorialnego jako beneficjentami środków pomocowych Unii Europejskiej w nowej 
perspektywie finansowej 2014–2020, przede wszystkim w kontekście ich stabilności finansowej 
oraz wprowadzonych w ostatnich latach zmian odnoszących się do ich dochodów budżetowych. 
Autorka zakłada, że w systemie finansów lokalnych istnieją cztery kluczowe komponenty przesą-
dzające o stabilności finansowej (fiskalnej) jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów 
i województw samorządowych), rzutujące na zdolności absorpcyjne tych jednostek jako beneficjen-
tów środków unijnych. Są to: dochody budżetowe, wydatki budżetowe, osiągane wyniki (ogólne 
i operacyjne) oraz zadłużenie. W artykule szczególny akcent położono zwłaszcza na pierwszą 
z wymienionych kategorii, próbując powiązać ten wątek z zagadnieniami stabilności finansowej 
jednostek sektora finansów publicznych, a także kwestią specyfiki nowej perspektywy finansowej 
UE. Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta perspektywa jest znacznie trud-
niejsza dla beneficjentów samorządowych od poprzedniej, tj. dotyczącej lat 2007–2013. 

Wprowadzenie

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) w Polsce to obok przedsiębiorstw naj-
ważniejsza kategoria beneficjentów środków unijnych. Planowana dla naszego państwa 
ogólna alokacja środków pomocowych w ramach polityki spójności w latach 2014–2020 



8 Marzanna Poniatowicz

kształtuje się na poziomie 82,5 mld euro, przy czym ok. 40% tych funduszy dedykowane 
jest JST. Jeśli porównamy to z poprzednią perspektywą finansową UE (2007–2013), w któ-
rej analogiczny wskaźnik kształtował się na poziomie ok. 25%, to stwierdzenie dotyczące 
wzrastającej roli beneficjentów samorządowych w kontekście absorpcji środków unijnych 
wydaje się jak najbardziej uzasadnione. 

Należy podkreślić, że zdolności absorpcyjne JST pozostają w ścisłej korelacji 
z kondycją finansową i stanem finansów lokalnych. Dotyczy to dochodów i wydatków 
budżetowych JST (w tym bieżących oraz kapitałowych/inwestycyjnych), osiąganych 
wyników budżetowych (ogólnych oraz operacyjnych), a także długu samorządowego. 
W tym kontekście wszelkie niekorzystne zjawiska, które uwidoczniły się w ostatnich la-
tach w polskim systemie finansów lokalnych (np. ograniczanie samodzielności finansowej 
JST przez państwo, nakładanie na JST dodatkowych zadań bez adekwatnych rekompensat 
finansowych, wprowadzenie nowych, restrykcyjnych limitów zadłużenia itp.) nie pozo-
stają bez wpływu na możliwości absorpcyjne samorządu terytorialnego i mogą w istotny 
sposób je ograniczyć.

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja kluczowych wyzwań stojących 
przed JST jako beneficjentami środków pomocowych Unii Europejskiej w nowej per-
spektywie finansowej UE 2014–2020, przede wszystkim w kontekście ich stabilności 
finansowej oraz wprowadzonych w ostatnich latach zmian w systemie ich dochodów 
budżetowych. 

1. Stabilność finansowa JST – konotacje teoretyczne

Punktem wyjścia rozważań jest kategoria stabilności finansowej jednostki sektora 
finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, często określana 
w literaturze przedmiotu mianem stabilności fiskalnej. 

Zacznijmy od zdefiniowania pojęcia stabilności w ujęciu ogólnym. Otóż oznacza 
ona taki stan, w którym mamy do czynienia ze stałością, pewnością, przewidywalnością, 
niezmiennością, równowagą, bezpieczeństwem itp. W tym kontekście wyraźną specy-
fiką charakteryzuje się kategoria stabilności odnosząca się do systemu finansowego1. 
Wspomniana specyfika uwarunkowana jest przede wszystkim funkcjami pełnionymi 
przez ten system. Znalazło to między innymi odzwierciedlenie w definicji stabilności za-
proponowanej przez Narodowy Bank Polski w Raporcie stabilności systemu finansowego. 

1  Pod pojęciem systemu finansowego należy rozumieć określony układ wzajemnie ze sobą powiązanych 
instytucji finansowych, rynków finansowych oraz elementów infrastruktury systemu finansowego. System 
finansowy stanowi ważną część systemu ekonomicznego, umożliwiającą świadczenie usług, w tym również 
dóbr i usług publicznych, pozwalających na krążenie siły nabywczej w gospodarce. Co istotne z punktu 
widzenia podjętej problematyki badawczej, w strukturze systemu finansowego każdego państwa można wy-
różnić dwa komponenty, tj. rynkowy oraz publiczny system finansowy. Jako kluczowe ogniwa interesującego 
nas publicznego systemu finansowego, odnoszące się również do JST, wymienia się: instytucje budżetowe, 
instrumenty fiskalne, publiczne instrumenty finansowe oraz instytucje fiskalne (Pietrzak, Polański, Woźniak, 
2012, s. 43–58). 
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Stabilność określana jest tu jako stan, w którym „system finansowy jest w stanie pełnić 
swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieocze-
kiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali i niskim prawdopodobieństwie 
wystąpienia” (Raport, 2016, s. 5). W powołanym dokumencie podkreśla się wyraźnie, że 
stabilnie funkcjonujący system finansowy jest warunkiem sine qua non zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego w długim okresie. 

W dostępnej literaturze przedmiotu w podobnej konwencji, tj. wiążącej problema-
tykę stabilności ze zdolnością funkcjonalną systemu, określa się stabilność fiskalną sek-
tora publicznego i sektora finansów publicznych, najczęściej definiując ją jako zdolność 
jednostek organizacyjnych wchodzących w zakres tych sektorów do świadczenia usług 
publicznych w chwili obecnej, bez uszczerbku dla możliwości ich świadczenia w przy-
szłości (Bath, 2001; CICA, 1997; Navarro-Galera, Rodríguez-Bolívar, Alcaide-Muñoz, 
López-Subires, 2016; Stavins, Wagner, Wagner, 2003). 

Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting 
Standards Board – IASB), opracowanych przez Międzynarodową Federację Księgowych 
(International Federation of Accounts – IFAC), długoterminowa stabilność fiskalna (long-
-term fiscal stability) jednostek sektora finansów publicznych powinna być rozpatrywana 
w trzech wymiarach: usługi publiczne (publice services), dochody publiczne (public 
revenue) i dług publiczny (public debt) (International, 2015, s. 2077).

Nawiązując do takiego ujęcia, pod pojęciem długoterminowej stabilności fiskalnej 
JST (long-term LGU fiscal stability) możemy rozumieć długoterminową zdolność tej 
jednostki do finansowania zarówno zadań własnych, jak i zleconych przez administrację 
rządową2 (wymiar dochodowy stabilności), a tym samym do świadczenia lokalnych usług 
publicznych w sposób ciągły i efektywny (wymiar usługowy), a także do regulowania 
zobowiązań finansowych z tym związanych (wymiar zadłużeniowy). 

Podobne ujęcie stabilności fiskalnej JST proponuje w polskiej literaturze przedmiotu 
Katarzyna Wójtowicz, podkreślając, że jest to taki „stan, w którym władze samorządowe są 
w stanie zapewnić stosowny do potrzeb wspólnoty terytorialnej zakres odpowiedniej jako-
ści usług publicznych, jak również stymulować przyszły rozwój społeczno-gospodarczy”,  
jednocześnie akcentując, że analizowana kategoria ma znacznie szerszy wymiar niż tylko 
kwestie zagwarantowania bieżącej płynności czy też długoterminowej wypłacalności 
jednostek samorządowych (Wójtowicz, 2014a, s. 303). Według powołanej autorki jednym 
z najważniejszych wymogów tak rozumianej stabilności wydaje się właściwie skon-
struowany system finansowania JST, a więc system oparty na dochodach odznaczających 
się następującymi atrybutami (Wójtowicz, 2014b, s. 138–139): 

 – wydajność fiskalna – pozwalająca na efektywną realizację podstawowych 
funkcji JST;

2  Konieczność uwzględnienia obok zadań własnych również zadań zleconych przez administrację pań-
stwową w aspekcie charakteryzowanej sta bilności finansowej wynika m.in. ze ścisłych związków budżetów 
JST z budżetem państwa, jak również z faktu obligatoryjności realizacji tych zadań przez JST (Klank, 2014, 
s. 72). 
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 – antycykliczność – pozwalająca na efektywne wypełniane tych funkcji nie-
zależnie od wahań koniunktury gospodarczej;

 – stałość – przejawiająca się w formule względnej stabilizacji prawnej docho dów 
JST.

Należy dodać, że destabilizacja finansowa JST uwarunkowana jest zarówno czyn-
nikami wewnętrznymi, związanymi z dysfunkcjami w zakresie gospodarki finansowej 
władz samorządowych (przykłady: nadmierne, niedostosowane do lokalnego potencjału 
dochodowego wydatki budżetowe; nieefektywna polityka inwestycyjna i zadłużeniowa; 
nieefektywna polityka absorpcyjna JST odnosząca się do środków pomocowych UE; 
brak odpowiedniej polityki zarządzania ryzykiem w kontekście zapewniania stabilności 
finansowej JST itp.), jak i zewnętrznymi (np. niestabilność warunków ekonomicznych 
jako skutek dekoniunktury gospodarczej; niestabilne otoczenie prawne i związane z tym 
częste zmiany legislacyjne destabilizujące systemy finansowe JST; nadmiernie ograniczo-
ny przez państwo zakres samodzielności finansowej JST, przekładający się na ograniczone 
„pole manewru” władz samorządowych w aspekcie prowadzonej gospodarki finansowej, 
zwłaszcza w sytuacji wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń; nakła-
danie przez władze centralne na JST dodatkowych zadań publicznych, z pominięciem 
wymaganego obowiązującymi regulacjami prawnymi rekompensowania finansowego 
itp.). Niewątpliwie większość z wymienionych uwarunkowań pozostaje w bezpośrednim 
związku ze zdolnością absorpcyjną JST3 jako beneficjentów środków pomocowych UE. 

2. Sytuacja finansowa podsektora local government w Polsce  
na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuje się, że w systemie finansów lo-
kalnych istnieją cztery kluczowe komponenty przesądzające o stabilności fiskalnej JST, 
rzutujące na zdolność absorpcyjną jednostki samorządowej jako beneficjenta środków 
pomocowych UE. Zobrazowano je na rysunku 1.

3  Pod pojęciem tym należy rozumieć zdolność JST do efektywnego wykorzystania zewnętrznych środków 
finansowych, zarówno w kontekście zdolności beneficjenta samorządowego do stworzenia projektów (zdolność 
w wymiarze organizacyjno-administracyjnym) kwalifikujących się do finansowania ze środków pomocowych 
UE, jak również w kontekście zdolności finansowej JST do współfinansowania oraz prawidłowego rozliczania 
programów i projektów wspieranych przez UE. Trzeci wymiar zdolności absorpcyjnej beneficjenta samo-
rządowego to wymiar makroekonomiczny, rozpatrywany w aspekcie zdolności do zachowania równowagi 
ekonomicznej w formule wykorzystania środków pomocowych spójnego z celami rozwoju lokalnego/regio-
nalnego i strategią rozwoju JST (Brdulak, 2001, s. 25–26; Słodowa-Hełpa, 2005, s. 170–171; Wojtach, 2012,  
s. 432–433). Do dysfunkcji odnoszących się do ostatniego z wymienionych wymiarów zdolności absorpcyjnej 
beneficjentów samorządowych nawiązano w Raporcie o stanie samorządności terytorialnej w Polsce pod red. 
J. Hausnera, w którym podkreślono, że system absorpcji środków europejskich ma charakter ekstensywny 
i mechanistyczny oraz często finansuje się za jego pośrednictwem przedsięwzięcia doraźne i przypadkowe, 
niezwiązane ze stymulowaniem rozwoju lokalnego/regionalnego (Hausner, 2013, s. 14 i 101). 
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Rysunek 1. Kluczowe komponenty określające sytuację finansową JST jako beneficjenta 
środków pomocowych Unii Europejskiej 

Źródło: opracowanie własne.

Interesujących informacji na temat zmian występujących w ostatnich latach w fi-
nansach polskiego podsektora samorządowego dostarcza analiza danych statystycznych 
Eurostatu (Eurostat Database, 2016). Na jej podstawie można stwierdzić, że polski pod-
sektor local government na tle pozostałych państw członkowskich UE charakteryzuje się 
pewną specyfiką. 

Po pierwsze, we wspomnianym podsektorze wskaźnik relacji dochodów do PKB 
jest wyższy od średniej UE-28. Jednocześnie jest on najwyższy w grupie nowych państw 
członkowskich. Co symptomatyczne, wskaźnik ten w latach 2008–2015 wykazywał 
wyraźną tendencję spadkową (z poziomu 13,9% w 2008 r. do poziomu 12,7% w 2015 r.),  
co w opinii autorki niniejszego opracowania związane jest nie tylko ze skutkami kry-
zysu ekonomicznego, ale również świadczy o zachodzących w Polsce ograniczeniach 
samodzielności finansowej JST w wymiarze dochodowym (Poniatowicz, 2015, s. 20–28). 

Po drugie, polski podsektor local government charakteryzuje się wyższym od 
średniej UE-28 wskaźnikiem relacji wydatków do PKB, który analogicznie jak przy 
wskaźniku odnoszącym się do dochodów jest jednocześnie najwyższy w grupie nowych 
państw członkowskich (zbliżoną jego wielkość odnotowano tylko w Chorwacji). Również 
w tym przypadku widoczna jest tendencja spadkowa w zakresie wielkości przedmiotowe-
go wskaźnika (z poziomu 14,1% w 2009 r. do poziomu 12,7% w 2015 r.). 

Po trzecie, można zaobserwować wyraźnie poprawiającą się sytuację w zakresie 
osiąganych przez polskie JST zbiorczych wyników budżetowych w relacji do PKB. 
Zdecydowanie rekordowy zakres nierównowagi fiskalnej dotyczył roku 2010, kiedy to 
w Polsce odnotowano najwyższy ze wszystkich państw członkowskich wskaźnik deficytu 
na poziomie –1,2% PKB (przy średniej UE wynoszącej –0,3%), natomiast już w kolejnych 
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latach analogiczne wskaźniki systematycznie poprawiały się (–0,7% w 2011 r., –0,3% 
w 2012 r., –0,2% w 2013 i 2014 r. oraz 0% w 2015 r.). 

Po czwarte, wbrew obiegowym opiniom o dużym zadłużeniu polskich JST wskaź-
niki zadłużenia podsektora local government w Polsce w relacji do PKB są znacznie 
niższe od średniej UE-28. Co prawda rosły one bardzo dynamicznie w latach 2008–2011 
(odpowiednio z poziomu 2,3% do poziomu 4,2% PKB), natomiast już w kolejnych latach 
utrzymywały się na zbliżonym poziomie (od 4,2% do 4,3%, przy średniej UE oscylującej 
wokół poziomu 6%). Wypadałoby jednak dodać, że polski podsektor samorządowy wy-
kazuje najwyższe wskaźniki w tym zakresie w grupie nowych państw członkowskich UE 
(wyższe odnotowano tylko w przypadku łotewskiego samorządu terytorialnego). 

3. Zmiany w systemie dochodów samorządowych  
w kontekście środków finansowych otrzymywanych przez JST  
na finansowanie i współfinansowanie projektów UE

W ostatnich latach pojawiło się wiele istotnych zmian w systemie dochodów sa-
morządowych, skutkujących destabilizacją systemu finansów lokalnych (regionalnych), 
przede wszystkim w kontekście systematycznie ograniczanej samodzielności dochodowej 
JST. W opinii autorki niniejszego opracowania istnieje kilka kluczowych determinant 
z tym związanych. Zaprezentowano je na rysunku 2. 

W kontekście JST jako beneficjenta środków pomocowych UE, a także zdefiniowa-
nych wcześniej wymogów stabilności finansowej (wydajności fiskalnej, antycykliczności 
i stałości) kluczowe znaczenie wydają się mieć następujące determinanty: ograniczona 
stabilność i wydajność dochodów własnych samorządu, nakładanie na samorząd dodat-
kowych zadań bez odpowiednich rekompensat finansowych oraz restrykcyjny system 
reglamentacji długu lokalnego. 

Dochody własne to strategiczny element w systemie finansów samorządowych, nie 
tylko z punktu widzenia zakresu samodzielności finansowej JST, ale również w kontek-
ście możliwości aplikowania o środki unijne. Zasobność własnych środków budżetowych 
JST decyduje o możliwości zastosowania innych, tj. uzupełniających źródeł finansowania 
(Sierak, 2015, s. 182). Ograniczona stabilność dochodów własnych samorządu terytorial-
nego w Polsce uwarunkowana jest między innymi częstymi zmianami regulacji prawnych 
dotyczących w sposób bezpośredni lub pośredni systemu dochodów samorządowych. Jako 
przykłady mogą posłużyć zmiany konstrukcji podatków dochodowych (np. wprowadza-
nie określonych preferencji podatkowych, zmiany wysokości kwoty wolnej od podatku 
itp.) skutkujące ograniczeniem dochodów budżetowych samorządu z tytułu jego udziału 
we wpływach z tych podatków. Z kolei niska wydajność lokalnych źródeł podatkowych 
jest przede wszystkim konsekwencją obowiązującego w Polsce anachronicznego systemu 
opodatkowania nieruchomości, w którym podstawą opodatkowania jest powierzchnia, 
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a nie wartość4. Z kolei na wspomnianą wydajność źródeł dochodów JST mają przede 
wszystkim wpływ czynniki makroekonomiczne, w tym wahania koniunktury gospo-
darczej. Obserwowany w Polsce mniej więcej od 2009 r. kryzys finansów lokalnych to 
w dużej mierze efekt osłabienia wydajności fiskalnej wielu źródeł dochodów własnych 
JST, szczególnie wrażliwych na skutki dekoniunktury gospodarczej (dotyczy to np. 
udziałów w PIT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych, dochodów związanych 
z nieruchomościami). 

Rysunek 2. Kluczowe destabilizatory sytuacji dochodowej JST w wymiarze dochodowym 
w Polsce

Źródło: opracowanie własne.

Innym ważnym uwarunkowaniem destabilizującym finanse samorządowe jest 
powszechny w ostatnich latach proceder obciążania przez państwo JST dodatkowymi 
zadaniami własnymi, z pominięciem wymaganego obowiązującymi regulacjami 
prawnymi rekompensowania finansowego. Pomimo tego, że w niniejszym opracowaniu 
akcentowana jest strona dochodowa, a nie wydatkowa systemu finansów lokalnych, 

4 Zdecydowanie większą wydajnością fiskalną na tle systemów powierzchniowych charakteryzują się 
katastralne systemy opodatkowania nieruchomości. 
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warto w tym miejscu podkreślić, że skutkiem nakładania na JST dodatkowych zadań 
przez administrację centralną jest przede wszystkim wzrost samorządowych wydatków 
bieżących, a w konsekwencji konieczność ograniczania wydatków kapitałowych, w tym 
inwestycyjnych, również tych współfinansowanych ze środków pomocowych UE. 

Kolejna kwestia istotna z punktu widzenia zdolności absorpcyjnych JST to 
wprowadzenie od stycznia 2014 r. do polskiego systemu finansów samorządowych 
nowych limitów zadłużenia, czyli tzw. indywidualnych wskaźników zadłużenia (IWZ), 
ustanowionych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. (Ustawa, 2009). 
Nowe wskaźniki bazują na kategorii nadwyżki operacyjnej i są zdecydowanie bardziej 
restrykcyjne niż obowiązujące wcześniej regulacje limitujące dług JST. Uwzględniając 
fakt, że instrumenty zwrotne (kredyty, pożyczki, obligacje komunalne) traktowane są 
przez samorząd jako narzędzia absorpcyjne, to wszelkie mechanizmy reglamentujące 
zadłużenie są jednocześnie mechanizmami reglamentującymi zdolności absorpcyjne 
JST. W kontekście zaostrzenia mechanizmów reglamentacji długu samorządowego jest 
wysoce prawdopodobne, że niektóre JST mogą mieć utrudnioną możliwość starania się 
o środki finansowe z Unii Europejskiej, przede wszystkim w związku z brakiem zdolności 
zaciągania zobowiązań umożliwiających uzupełnienie tzw. wkładu własnego5. Między 
innymi z tego powodu w 2013 roku dokonano nowelizacji ustawy o finansach publicz-
nych (Ustawa, 2013), zmieniając zakres wyłączeń mających zastosowanie do określenia 
wskaźnika IWZ. Zgodnie z nowymi regulacjami wyłączeniu podlegają zarówno zobo-
wiązania zaciągnięte na sfinansowanie projektu w części podlegającej refundacji przez 
Unię Europejską, jak i zobowiązania powstałe w celu zapewnienia wkładu własnego. 
Wyłączenia te są niezwykle istotne ze względu na określenie poziomu zadłużenia JST. 
Zgodnie z nimi kredyt zaciągnięty na wkład własny jest wyłączony ze wskaźnika zadłu-
żenia wraz z odsetkami w całym okresie spłaty, pod warunkiem, że poziom dofinanso-
wania wyniesie co najmniej 60%. W przypadku mniejszego dofinansowania wyłączenie 
ze wskaźnika zadłużenia kredytu zaciągniętego na wkład własny ma zastosowanie nie 
dłużej niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji.

Prześledźmy teraz, jak zmieniały się na przestrzeni lat 2007–20146 dochody po-
szczególnych kategorii JST, z uwzględnieniem dochodów związanych z finansowaniem 
i współfinansowaniem projektów unijnych. Zobrazowano to w tabeli 1. 

5  Wkład własny to środki pieniężne, którymi JST pokrywa wydatki związane z realizacją projektu  
finansowanego z udziałem dotacji unijnych. Dokumentami potwierdzającymi wniesienie przez beneficjenta 
wkładu własnego są faktury dokumentujące zakupy i dowody zapłaty za towary lub usługi. Według szacunków  
J. Sieraka i M. Bitnera prognozowany łączny wkład własny JST niezbędny do zapewnienia współfinansowania 
projektów UE w latach 2014–2020 to ok. 60,6 mld zł (Sierak, Bitner i in., 2013, s. 9).

6  W momencie powstawania niniejszego artykułu (czerwiec 2016 r.) w Banku Danych Lokalnych nie były 
jeszcze dostępne dane odnoszące się do roku 2015. 
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Tabela 1.  Środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych 
w dochodach ogółem JST w latach 2007–2014

Wyszczególnienie
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dochody ogółem JST (w mln zł)

Gminy 57 003 62 318 64 882 72 310 75 831 78 407 80 043 84 549
Miasta na 
prawach powiatu 46 873 49 444 50 327 53 886 56 860 61 247 64 216 68 260

Powiaty 16 155 18 147 20 085 22 496 23 551 22 523 23 078 23 783
Województwa 11 349 12 660 19 548 14 104 15 067 15 236 16 121 17 745
JST ogółem 131 380 142 569 154 842 162 796 171 309 177 413 183 458 194 337

Środki przekazane JST w związku z realizacją programów  
i projektów unijnych (w mln zł)

Gminy 1 702 1 200 2 016 5 069 6 459 5 873 4 360 4 695
Miasta na 
prawach powiatu 2 239 1 737 2 001 2 946 3 592 5 524 5 000 5 531

Powiaty 678 323 927 2 093 1 842 1 341 1 258 1 342
Województwa 2003 2 187 9 563 3 686 4 452 4 340 5 395 6 601
JST ogółem 6 622 5 447 14 507 13 794 16 345 17 078 16 013 18 169

Udział środków związanych z realizacją programów  
i projektów unijnych w dochodach ogółem JST (w %)

Gminy 3,3 2,1 3,1 7,0 8,5 7,5 5,4 5,6
Miasta na 
prawach powiatu 5,5 3,7 4,0 5,5 6,3 9,0 7,8 8,1

Powiaty 4,6 2,0 5,1 9,3 3,3 6,0 5,5 5,6
Województwa 21,1 19,3 75,5 26,1 29,6 28,5 33,5 37,2
JST ogółem 5,7 4,1 10,2 8,5 9,5 9,6 8,7 9,3

Źródło: opracowanie własne na podst. danych Banku Danych Lokalnych (BDL, 2007–
2014). 

Z danych zaprezentowanych w tabeli wynikają określone wnioski. Otóż w analizo-
wanym okresie ośmiu lat blisko trzykrotnie zwiększyły się środki otrzymywane rocznie 
przez samorząd terytorialny, związane z realizacją programów i projektów unijnych 
(z poziomu 6,6 mld zł w 2007 r. do poziomu 18,2 mld w 2014 r.). Jeśli chodzi o ich 
udział w dochodach ogółem, to kształtował się on odmiennie w różnych latach (najniższy 
poziom odnotowano w 2008 r. – 4,1%, najwyższy w 2009 r. – 10,2%). Zdecydowanie 
najwyższe wielkości przedmiotowego wskaźnika wystąpiły w województwach (średnia 
wartość w analizowanym okresie ośmiu lat – ok. 34%), w przypadku miast na prawach 
powiatu było to ok. 6%, natomiast gminy i powiaty charakteryzowały się podobnym 
poziomem wskaźnika, tj. ok. 5%. 
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Analizując kwestie środków unijnych w systemach finansów samorządowych, 
warto również przyjrzeć się, w jaki sposób kształtowało się zadłużenie JST na programy 
i projekty współfinansowane ze środków UE. Zobrazowano to w tabeli 2. 

Tabela 2. Zadłużenie JST na programy i projekty współfinansowane ze środków UE 
w latach 2007–2014

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zadłużenie JST 
ogółem 
(w mln zł) 

25 876 28 775 40 294 55 094 65 756 67 835 69 159 72 110

Zadłużenie JST  
na programy  
i projekty UE 
(w mln zł)

2 375 2 055 2 422 4 951 6 958 6 435 10 214 9 223

Udział zadłużenia 
JST na programy  
i projekty UE  
w zadłużeniu JST 
ogółem
(w %)

9,2 7,1 6,0 9,0 10,6 9,5 14,8 12,8

Źródło: opracowanie własne na podst. danych Banku Danych Lokalnych (BDL, 2007–
2014).

Wbrew obiegowej opinii, zgodnie z którą polskie JST zadłużają się przede wszystkim 
„na cele unijne”, zaprezentowane dane nie potwierdzają tej tezy. Aktualnie udział takiego 
zadłużenia w zadłużeniu ogółem nie przekracza kilkunastu procent, a w analizowanym 
okresie był on najwyższy w 2011 r. (10,6%), najniższy – w 2009 r. (6%). Należy jednocze-
śnie nadmienić, że ponad 90% zobowiązań JST z tytułu kredytów i pożyczek związanych 
z wykorzystaniem środków UE skumulowanych jest w miastach na prawach powiatów 
i gminach (dane za 2014 r.) (Gospodarka finansowa, 2015, s. 53). Co symptomatyczne, 
jednostki te są jednocześnie największymi inwestorami w polskim sektorze publicznym7. 

Ważnymi wyznacznikami stabilności w aspekcie sytuacji finansowej JST są ogól-
ne i operacyjne wyniki budżetowe. Na rysunku 3 zaprezentowano zmiany zachodzące 
w zakresie kształtowania się wyników ogólnych samorządu terytorialnego (deficyty 
budżetowe / nadwyżki budżetowe), w ujęciu zbiorczym, w latach 2007–2014. 

Jak już wcześniej wspomniano, na wynikach operacyjnych, a konkretnie na 
kategorii nadwyżki operacyjnej, opiera się konstrukcja indywidualnych wskaźników 
zadłużenia. Stąd też te wyniki są tak istotne, zarówno w kontekście stabilności finan-
sowej, jak i zdolności absorpcyjnych JST. Zobrazowano je na rysunku 4. Na podstawie 
zaprezentowanych danych można postawić tezę o poprawiających się systematycznie, 

7  Wydatki inwestycyjne to kluczowy komponent wydatków kapitałowych JST. Z uwagi na fakt, że w niniej-
szym opracowaniu skupiono się przede wszystkim na aspektach dochodowych, ich wątek zostanie pominięty.  
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mniej więcej od 2011 r., zbiorczych wynikach operacyjnych samorządu terytorialnego 
w Polsce. Jest to w głównej mierze efekt zadziałania obowiązującej od 2011 r. reguły 
co najmniej zrównoważonego wyniku bieżącego budżetu (tzw. złotej reguły – golden  
rule), sankcjonującej de facto zakaz deficytu operacyjnego (bieżącego) JST (art. 242 ust. 1  
ustawy o finansach publicznych).

Rysunek 3. Zbiorcze wyniki budżetowe według poszczególnych rodzajów JST w latach 
2007–2014 (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podst. danych Ministerstwa Finansów (Informacja, 2016). 

Rysunek 4. Nadwyżka operacyjna według poszczególnych rodzajów JST w latach 2007–
2014 (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podst. danych Ministerstwa Finansów (Nadwyżka opera-
cyjna, 2016). 
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4. Wyzwania stojące przed samorządowymi beneficjentami 
w perspektywie finansowej UE 2014–2020

W nowej perspektywie finansowej wzrośnie rola samorządu terytorialnego jako 
beneficjenta funduszy europejskich, a polskie JST będą zarządzały większą pulą środków 
europejskich. Wynika to między innymi z decentralizacji zarządzania środkami struktu-
ralnymi, w tym ze zwiększenia udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) w regionalnych programach operacyjnych do 55,6% w latach 2014–2020 (we 
wcześniejszej perspektywie finansowej ten wskaźnik wynosił 49,7%) oraz zwiększenia 
udziału regionalnego komponentu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) do 
ok. 68% całości alokacji na ten fundusz (Programowanie, 2014, s. 102). O ile w latach 
2007–2013 województwa samorządowe zarządzały około 25% całej alokacji, to w nowej 
perspektywie ich udział w alokacji wzrasta do około 40%. 

W latach 2014–2020 JST mają możliwość wykorzystywania unijnych funduszy poli-
tyki spójności za pośrednictwem 4 krajowych programów operacyjnych (PO Infrastruktura 
i Środowisko; PO Wiedza Edukacja Rozwój; PO Polska Cyfrowa; PO Polska Wschodnia), 
a na poziomie regionalnym – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 
(RPO). W tym ostatnim przypadku łączna alokacja wsparcia finansowego przewidziana 
na wszystkie województwa to ok. 31,2 mld, a nowością jest tzw. dwufunduszowość 
RPO (możliwość finansowania komplementarnego projektów, zarówno z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego). 
Dodatkowo w ramach nowej perspektywy JST mogą korzystać z ponadregionalnych 
programów europejskiej współpracy terytorialnej (EWT). W kontekście wymienionych 
źródeł finansowania rozwoju JST pojawia się jednak wiele nowych wyzwań i problemów. 

Po pierwsze, z perspektywy beneficjenta samorządowego nowa perspektywa pro-
gramowo-finansowa UE jest zdecydowanie trudniejsza od poprzedniej. Wprowadzono 
w niej wymóg przeznaczania określonych środków finansowych na poszczególne obszary 
tematyczne, ustanawiając pułapy finansowe dla tych obszarów (tzw. ring fencing), które 
są powiązane ze wskaźnikami Strategii Europa 2020 (Europa 2020, 2010). Dla krajów 
członkowskich oznacza to ograniczenia w podejmowaniu decyzji o wyborze obszarów 
wsparcia (Nowa perspektywa, 2013, s. 35). Przekłada się to jednocześnie na ograniczenia 
możliwości finansowania przedsięwzięć samorządowych. O ile w latach 2007–2013 
pieniądze były niejako w naturalny sposób dedykowane JST i finansowano z nich drogi, 
parkingi, stadiony, gospodarkę wodno-ściekową, inwestycje z zakresu kultury, oświaty 
itp., o tyle w aktualnej perspektywie środki przeznaczane są przede wszystkim na inno-
wacyjność gospodarki, badania i rozwój, przedsiębiorczość, gospodarkę niskoemisyjną8, 
co już nie przekłada się tak jednoznacznie na zakres kompetencji JST. Sięgnięcie po 

8  Finansowane cele wiążą się z priorytetami wspomnianej wcześniej Strategii UE Europa 2020. Za podsta-
wowe kierunki rozwojowe uznano w niej: rozwój inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy 
i innowacjach, rozwój zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki  
niskoemisyjnej, konkurencyjnej i efektywnie korzystającej z zasobów, oraz rozwój sprzyjający włączeniu
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nie wymaga od władz samorządowych współpracy z przedsiębiorstwami, uczelniami, 
instytucjami badawczymi itp.

Po drugie, w świetle zaprezentowanych wcześniej problemów dotyczących finansów 
samorządowych niektóre JST mogą mieć trudności z zapewnieniem wkładu własne-
go. Wprawdzie w wyniku przeprowadzonych z UE negocjacji udało się utrzymać aż  
85-procentowy maksymalny pułap dofinansowania unijnego do realizowanych projek-
tów, to jednak zdaniem J. Sieraka przyjmowanie założeń tego maksymalnego poziomu 
wsparcia dla każdego projektu wnioskowanego przez JST jest założeniem zbyt opty-
mistycznym. Wspomniany autor, opierając się na wykazie projektów zamieszczonych 
w bazie SIMIK, szacuje, że w obecnej perspektywie finansowej rzeczywisty średni 
poziom dofinansowania samorządu terytorialnego środkami unijnymi będzie znacznie 
niższy od dopuszczalnego pułapu, tj. ok. 62% (gminy – ok. 58%, powiaty – ok. 65%, 
województwa – ok. 70%) (Sierak, 2015). 

Po trzecie, w kontekście zaostrzenia formalnoprawnych limitów zadłużenia polskie 
JST w nowej perspektywie finansowej powinny zacząć na szerszą skalę wykorzystywać 
instrumenty dłużne, neutralne z punktu widzenia przedmiotowych limitów. Zaliczają 
się do nich między innymi obligacje przychodowe, w przypadku których wynikające 
z nich zadłużenie nie wlicza się do limitów zadłużenia określonego w ustawie o finansach 
publicznych. Jak dotąd jest to jednak instrument marginalnie wykorzystywany przez JST 
(od 2000 r. miało miejsce zaledwie kilka ich emisji związanych z podsektorem samorzą-
dowym, np. w Bydgoszczy, Łodzi, Gdańsku, Gnieźnie, Lublinie). 

Po czwarte, ważnym wyzwaniem będzie umiejętne wykorzystanie przez samorząd 
instrumentów pozadotacyjnych, czyli instrumentów inżynierii finansowej (pożyczek, 
kredytów, poręczeń). W nowej perspektywie UE traktowane są one jako alternatywa 
dla dotacyjnego finansowania beneficjentów w formie bezzwrotnych grantów. We wcze-
śniejszej perspektywie do Polski przekazano w tej formule ok. 1 mld euro, a w aktualnej 
przewidziana jest kwota ponad 3 mld euro, czyli ok. 5% puli środków przeznaczonych na 
realizację krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Część z tych pieniędzy trafi 
do JST. Taki trend należy potraktować jako właściwy kierunek chociażby w kontekście 
konieczności podnoszenia efektywności absorpcji środków UE w podsektorze samorzą-
dowym9. W przypadku tego podsektora obszarami szczególnie predysponowanymi do ich 
wykorzystania są: rewitalizacja miast, zrównoważony transport miejski, rozwój lokalny, 
energetyka, rozwój sieci szerokopasmowej itp. 

Po piąte, w nowej perspektywie finansowej zdecydowanie większy nacisk kładzie 
się na kwestie efektywności ekonomicznej realizowanych przez JST przedsięwzięć. 
Wymagane będzie nie tylko precyzyjne przygotowanie inwestycji, ale również spełnienie 

społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem 
zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną (Europa 2020, 2010, s. 5).

9  Instrumenty inżynierii finansowej charakteryzują się atrybutem odnawialności dla kolejnych beneficjen-
tów. Oznacza to, że otrzymane przez JST środki muszą zostać zwrócone i w ten sposób mogą być redystry-
buowane do kolejnych beneficjentów samorządowych. Wielokrotne, czyli tzw. rewolwingowe wykorzystanie 
instrumentów zapewnia ich wyższą efektywność.
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warunków w zakresie racjonalności kosztów realizacji i kosztów późniejszego utrzymania 
obiektów inwestycyjnych.

Po szóste, w nowej perspektywie finansowej do dyspozycji JST oddane zostają nowe 
narzędzia finansowe, takie jak np. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, dedykowane 
miastom wojewódz kim i ich obszarom funkcjonalnym. Inny przykład to Rozwój Lokalny 
Kierowany przez Społeczność. Jest to specyficzne narzędzie do zastosowania na szczeblu 
subregionalnym, kierowane przez lokalne grupy działania, powalające na zintegrowa-
ne wykorzystanie wielu funduszy (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
Funduszu Spójności) w celu realizowania zintegrowanych i wielosektorowych strategii 
rozwoju lokalnego. W literaturze podkreśla się, że nowy sposób realizacji tego rodzaju 
przedsięwzięć pomoże współpracującym i działającym w grupie JST łatwiej wywiązywać 
się z podjętych zobowiązań, zwłaszcza w sytuacji, gdy niektóre z nich znajdą się w gorszej 
kondycji finansowej (Kogut-Jaworska, 2015, s. 146).

I wreszcie po siódme, poważnym zagrożeniem dla JST może okazać się nasilająca 
się niestabilność Unii Europejskiej jako wspólnoty państw (przykłady: Brexit, kryzys 
migracyjny, poważne rozbieżności pomiędzy tzw. płatnikami netto a pozostałymi krajami 
członkowskimi UE, czy związana z tym, coraz częściej forsowana przez rządy Niemiec 
i Francji, propozycja stworzenia odrębnego budżetu unijnego dla państw strefy euro). 
To wszystko może mieć istotne konsekwencje dla polityki strukturalnej UE, włącznie 
z możliwą rekonstrukcją jej priorytetów i alokacji finansowej jeszcze w trakcie trwania 
aktualnej perspektywy finansowej. Mogłoby to skutkować wyraźnym zmniejszeniem 
środków na politykę regionalną, co niewątpliwie byłoby fatalne w skutkach dla systemu 
polskich finansów lokalnych. 

Podsumowanie

Nowa perspektywa finansowa UE jest dla beneficjentów samorządowych zdecy-
dowanie trudniejsza od poprzedniej. W aspekcie wewnętrznych, polskich uwarunkowań 
podstawowe zagrożenia dla sprawnej absorpcji środków UE w tym okresie to: występu-
jąca w JST „niewydolność” finansowa, związana zarówno ze skutkami obserwowanego 
kryzysu gospodarczego, jak i indukowaną centralnie destabilizacją legislacyjną systemu 
finansów lokalnych, a także koniecznością przestrzegania przez samorząd nowych limi-
tów zadłużenia, zdecydowanie trudniejszych do wypełnienia niż wcześniej obowiązujące 
limity. W aspekcie zewnętrznych, unijnych uwarunkowań kluczowe utrudnienia absorp-
cyjne to przede wszystkim: nowe priorytety finansowania (zdecydowanie mniej spójne 
tematycznie z zakresem zadań własnych JST w porównaniu do poprzedniej perspek-
tywy), zaostrzone kryteria efektywnościowe absorpcji, pojawienie się nowych instru-
mentów polityki strukturalnej (ZIT, RLKS) oraz nowych mechanizmów finansowania,  
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tj. rewolwingowych, a także nasilająca się wyraźnie niestabilność Unii Europejskiej jako 
wspólnoty państw (Brexit, kryzys migracyjny, zapowiadana możliwość wprowadzenia 
dwóch oddzielnych budżetów UE: dla państw członkowskich strefy euro oraz państw do 
niej nienależących). 
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FINANCIAL STABILITY OF LOCAL GOVERNMENT UNITS  
IN RESPECT OF THE NEW FINANCIAL PERSPECTIVE  

OF THE EUROPEAN UNION AND CHANGES IN THE SYSTEM  
OF LOCAL GOVERNMENT INCOME

Keywords: local government unit (LGU), financial sustainability of LGUs, new financial perspec-
tive EU 2014–2020, absorption capacity of LGUs 
Summary. The aim of the article is to identify the key challenges facing local government units as 
beneficiaries of European Union funds in the new financial perspective 2014–2020, especially in the 
context of their financial stability and changes relating to their budget revenues introduced in recent 
years. The author assumes that in the system of local finances there are four key components which 
determine financial (fiscal) stability of local government units (gminas, poviats and voivodeships), 
projecting on the absorption capacity of these units as beneficiaries of EU funds. These are budget 
revenues, budget expenditures, results achieved (general and operational) and debt. In the article, 
special emphasis is placed particularly on the first of these categories, trying to link this topic with 
issues of financial stability of units of the public finance sector, as well as the issue of the specificity 
of the new EU financial perspective. An attempt was made to answer the question of why this 
perspective is much more difficult for the beneficiaries of local governments from the previous one, 
i.e. relating to the years 2007–2013. 
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Streszczenie. Artykuł poświęcony został problemowi wartości informacyjnej wskaźników finan-
sowych do oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest 
dobór wskaźników oceny kondycji finansowej dla poszczególnych szczebli jednostek samorządu 
terytorialnego (JST) o największej wartości informacyjnej. Badanie przeprowadzono z wyko-
rzystaniem zmodyfikowanej metody doboru zmiennych diagnostycznych zaproponowanej przez 
Z. Hellwiga. Badanie oparto na danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów. Wkładem 
wniesionym przez autorów niniejszego opracowania jest przeprowadzenie kompleksowej analizy 
wskaźników oceny kondycji finansowej dla wszystkich szczebli JST. We wcześniejszych opraco-
waniach analogiczne badania prowadzone były wybiórczo dla nielicznych JST. Z analizy wynika, 
że dobór wskaźników do oceny kondycji finansowej poszczególnych JST powinien być różny 
w zależności od rodzaju JST. Ponadto, iż z pierwotnej liczby 14 wskaźników do ogólnej oceny 
sytuacji finansowej można z powodzeniem wykorzystać już 7–8 wskaźników.

Wprowadzenie 

Problemem ekonomistów zajmujących się finansami, w tym finansami publiczny-
mi, jest relatywnie duża ilość informacji, która tworzy szum informacyjny. Utrudnia 
to prowadzone analizy, wpływa na wzrost pracochłonności badań, a także utrudnia 
podejmowanie jednoznacznych decyzji. Zjawisko to ma również miejsce w przypadku 
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oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST). Rozwiązaniem tego 
problemu może być tworzenie syntetycznych mierników o dużej pojemności informacyj-
nej lub eliminacja wskaźników, które generują te same informacje, pozostawiając jedynie 
te miary, które mają największą wartość informacyjną. Wskaźniki, które mają ogólny 
charakter, mogą powielać znaczną część informacji dostarczanej przez inne wskaźniki. 
W związku z tym nie zawsze będą najlepszymi miernikami sytuacji badanego podmiotu. 
Aby wskazać takie mierniki, można wykorzystać metody statystyczne, takie jak metoda 
doboru zmiennych – skorygowana metoda zawartości informacyjnej Hellwiga. 

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w przypadku analizy wskaźnikowej 
służącej ocenie sytuacji finansowej JST istnieje możliwość zredukowania liczby wskaźni-
ków diagnostycznych. Dodatkowo rozstrzygnięta zostanie kwestia możliwości stworzenia 
stabilnych w czasie zestawów wskaźników pozwalających na ocenę sytuacji finansowej 
jednostek samorządu. Badanie przeprowadzono w oparciu o wskaźniki publikowane 
przez Ministerstwo Finansów.

1. Zarys problemu 

„Wskaźniki to dane ilościowe, które przez świadome skondensowanie komplekso-
wej rzeczywistości powinny informować o dających się ująć ilościowo stanach rzeczy” 
(Skoczylas, 2011, s. 670; Weber, 2001, s. 210). Wskaźniki mogą być wyrażone w warto-
ściach względnych bądź bezwzględnych. Ponadto dzieli się je na wskaźniki struktury, 
zależności i indeksy (Skoczylas, 2011, s. 671). Właściwy dobór wskaźników finansowych 
do przeprowadzenia analizy finansowej lub oceny wiarygodności kredytowej JST jest 
niezwykle ważny dla wyników takiej oceny. Dlatego opracowuje się mniej lub bardziej 
rozbudowane systemy wskaźników opartych na koncepcji 3-, 4-, 5-E (Skoczylas, 2011, 
s. 669–680). Liczba możliwych do wykorzystania wskaźników jest relatywnie duża, co 
utrudnia i wydłuża przeprowadzanie analizy. Na podstawie wyników przeprowadzonych 
za pomocą metod analizy dyskryminacyjnej dotyczących oceny wiarygodności JST moż-
na wskazać, iż największe znaczenie, tzn. największą moc dyskryminacyjną, posiadają 
wskaźniki, które zawierają w swojej konstrukcji takie kategorie, jak: wartość dochodów 
ogółem, poziom dochodów własnych, wartość nadwyżki operacyjnej, wysokość zadłu-
żenia i koszty obsługi zadłużenia (Wiśniewski, 2009, s. 263).

W Stanach Zjednoczonych Rządowy Zespół ds. Standardów Rachunkowości (The 
Governmental Accounting Standards Board – GASB) definiuje kondycję finansową rządu 
jako „kompleksowość zdrowych finansów rządu i jego zdolności oraz chęci do spłaty 
zobowiązań finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu świadczenia usług” (Clark, 
2015, s. 66). Z kolei International City/County Management Association (ICMA) definiuje 
kondycję finansową jako „możliwość rządu do finansowania usług w sposób ciągły, 
w tym utrzymanie aktualnego poziomu usług przy odporności na rynko systematyczne 
i niesystematyczne i spełniania postulatów naturalnych zmian zachodzących w czasie” 
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(Rivenbark i in., 2010, s. 154). Taką samą definicję kondycji finansowej można odnieść do 
JST. Dla oceny kondycji finansowej zgodnej z definicją opracowano ponad 40 wskaźników 
finansowych i środowiskowych. Wskaźniki te określają sytuację finansową uwzględniając 
zmiany w czasie, czynniki środowiskowe, wielowymiarowe relacje oraz jawne i niejawne 
zobowiązania (Rivenbark, Roenigk, Allison, 2010, s. 154).

W latach osiemdziesiątych XX wieku w odpowiedzi na kryzys w amerykańskich 
miastach opracowano cztery miary wypłacalności, które dotyczyły wypłacalności go-
tówkowej, wypłacalności budżetowej, wypłacalności długoterminowej i wypłacalności 
poziomu usług. Przez wypłacalność gotówkową rozumiano „płynność i efektywność za-
rządzania gotówką wykazaną przez zdolność jednostki do generowania wystarczających 
środków finansowych do spłaty jej bieżących zobowiązań”. Wypłacalność budżetowa 
definiowana była jako „zdolność jednostki do generowania wystarczających dochodów 
do sfinansowania bieżącego lub pożądanego poziomu usług”. Z kolei długoterminowa 
wypłacalność oznaczała „wpływ istniejących zobowiązań na wartość przyszłych zaso-
bów”. Przez wypłacalność poziomu usług rozumiano „zdolność jednostki do zapewnienia 
i utrzymania poziomu usług na wymaganym i pożądanym przez obywateli poziomie” 
(Clark, 2015, s. 66). 

Jednym z najbardziej znanych podejść do oceny sytuacji finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych jest System Monitoringu Trendu 
Finansowego (The Financial Trend Monitoring System – FTMS) opracowany przez 
International City/County Management Association (ICMA) w 1980 r. System ten opiera 
się na około 35 wskaźnikach do analizy zmiennych, które mają największy wpływ na 
kondycję finansową JST (Rivenbark, Roenigk, 2011, s. 244). W wypadku małych JST 
stosowano 10-punktowy test, którego wyniki zestawiano z benchmarkiem. Obliczone 
wskaźniki porównywano ze wskaźnikami dla innych JST i przypisywano im odpowiednią 
liczbę punktów. Natomiast w jednym z nowszych podejść stosuje się metodę stosowaną do 
oceny sytuacji finansowej budżetu państwa, która z powodzeniem jest także wykorzysty-
wana w JST. Metoda opiera się na 11 wskaźnikach, które przypisuje się do czterech grup 
wskaźników wypłacalności (Rivenbark, Roenigk, 2011, s. 245). W niektórych założeniach 
badawczych kondycja finansowa była rozumiana jako wypłacalność danego podmiotu. 

Warto podkreślić, iż np. w Stanach Zjednoczonych różne stany mają inne sposoby 
pomiaru kondycji finansowej i najczęściej używają wskaźników, które stanowią kom-
binację wskaźników finansowych i demograficznych (Wang, Dennis, Tu, 2007, s. 5). 
Pewne podobieństwa w tym zakresie można dostrzec także w Polsce, gdzie Ministerstwo 
Finansów oblicza 14 różnych wskaźników finansowo-demograficznych. 

Jednak nawet wskazując tylko na takie wskaźniki, które zawierają wspomniane 
kategorie, ich liczba może w dalszym ciągu być relatywnie duża i utrudniać wybór właści-
wych wskaźników do przeprowadzenia analizy. Dlatego w dalszym ciągu przeprowadzane 
są badania poświęcone sposobom doboru wskaźników do analizy. Dodatkowym proble-
mem oceny kondycji JST jest nie tylko ilość danych i ich zrozumienie przez przeciętnego 
obywatela, ale również dostępność takich danych. W literaturze przedmiotu zwraca 
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się uwagę na to, aby dane były dostępne w wersji elektronicznej. Ponadto postuluje się, 
aby forma taka była użyteczna technicznie dla dalszego przetwarzania komputerowego 
(Nucińska, 2012, s. 141–152). Częściowo postulat ten został już wprowadzony w życie, 
gdyż część istotnych danych jest publikowana w formie pliku Excel i udostępniana na 
stronach rządowych. Wybór wskaźników do oceny kondycji JST lub w celach kontrolnych 
nad finansami publicznymi JST napotyka na ten sam problem związany z dużą liczbą 
wskaźników o zbliżonej wartości informacyjnej. Zbliżone konstrukcje wskaźników pro-
wadzą do uzyskania tych samych wniosków. Dlatego część takich wskaźników może być 
we wstępnym etapie analizy z powodzeniem pominięta. Problemem jest jednak zakres 
wskaźników, które mogą być pominięte.

Porządkowanie zbioru wskaźników można porównać do porządkowania zbioru 
obiektów, którego celem jest redukcja nagromadzonych informacji do kilku podstawowych 
kategorii, określenie jednorodnych przedmiotów analizy, zmniejszenie kosztów i czasu 
analizy przy stosunkowo niewielkich stratach informacji i zmniejszaniu prawdopodo-
bieństwa otrzymania zniekształconych rezultatów analizy (Gorzałczyńska-Koczkodaj, 
Koczkodaj, 2013, s. 121). 

Potrzeba badania powiązań między wskaźnikami nie jest domeną wyłącznie fi-
nansów publicznych, ale jest także zauważalna w innych obszarach finansów, jak np. 
w rynkach finansowych – w zakresie wskaźników efektywności funduszy inwestycyjnych 
(Czempas, Lokwenc, 2001, s. 72–78) czy finansów przedsiębiorstw. Postuluje się jednak 
wykorzystywanie większej liczby wskaźników przy analizie szczegółowej, gdyż wpływa 
to na zwiększenie obiektywności uzyskanych wyników (Dawidowicz, 2001, s. 25–31).

W JST analiza finansowa oraz właściwy dobór wskaźników finansowych są 
niezwykle ważne, gdyż brak właściwie dobranych wskaźników do oceny finansowej 
JST zwiększa ryzyko ich wybiórczego doboru przez zarządzających jednostką, aby 
uniknąć odpowiedzialności za błędne decyzje podjęte w przeszłości (Oleksyk, 2015,  
s. 389). Ponadto analiza finansowa i dobrane do niej wskaźniki mają istotne znaczenie dla 
prawidłowego planowania finansowego w JST i decyzji podejmowanych w przyszłości. 

2. Dane i zakres badań

Przedmiotem badania objęto wskaźniki oceny sytuacji finansowej JST, obliczane 
i publikowane przez Ministerstwo Finansów (Ministerstwo Finansów, 2015), dla gmin 
wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich, powiatów, miast na prawach powiatu, metropolii 
oraz województw. Wskaźniki te skupiają się przede wszystkim na czysto finansowych 
aspektach kondycji finansowej JST.

W artykule wykorzystano wskaźniki obliczone dla jednostek samorządu terytorial-
nego w latach 2012–2014. JST zostały podzielone na następujące grupy:

Gminy wiejskie w liczbie 1566 gmin,
Gminy miejsko-wiejskie w liczbie 602 gmin,
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Gminy miejskie w liczbie 239 gmin,
Powiaty w liczbie 314 powiatów,
Miasta na prawach powiatów bez metropolii w liczbie 53 miasta NPP,
Metropolie w liczbie 12 (12 miast na prawach powiatu) metropolii,
Województwa w liczbie 16 województw. 
Źródłem pozyskania danych były dane zamieszczone na stronie Ministerstwa 

Finansów, pt. Wskaźniki do oceny finansowej jednostek samorządu terytorialnego w la-
tach 2012–2014. 

Wskaźniki zostały podzielone na trzy zasadnicze grupy: wskaźniki budżetowe, 
wskaźniki na mieszkańca oraz wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych. 
Wśród wskaźników budżetowych analizie podlegało siedem wskaźników: 

Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem – WB1 
Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem – WB2 
Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – WB3 
Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – WB4 
Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochod-

ne od wynagrodzeń – WB5 

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w do-
chodach ogółem – WB6 

Wskaźnik samofinansowania – WB7 

Wśród wskaźników na mieszkańca analizowano trzy wskaźniki:
Wskaźnik transferów bieżących na mieszkańca – WL1 

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej na mieszkańca – WL2 
Wskaźnik zobowiązań ogółem na mieszkańca – WL3 
Wśród wskaźników dla zobowiązań według tytułów dłużnych analizą objęto cztery 

wskaźniki:
Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem – WZ1

Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia – WZ3

Wskaźnik obciążenia dochodów własnych obsługą zadłużenia – WZ5 
Wskaźnik udziału zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem – WZ7 

Liczba obliczonych wskaźników jest stosunkowo duża, mimo że porównując opra-
cowania Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźników do oceny sytuacji finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego z 2011 roku i 2014 roku, można zauważyć, że w 2011 
roku liczba obliczanych wskaźników była większa. W publikacji dotyczącej wskaźników 
do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku pominięto 
następujące wskaźniki:

Wśród wskaźników na mieszkańca: wskaźnik WL4 – zobowiązania ogółem bez 
zobowiązań na projekty unijne na mieszkańca oraz wśród wskaźników dla zobowiązań 
według tytułów dłużnych: WZ2 – zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty 
unijne w dochodach ogółem, WZ4 – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez 
rat kapitałowych na projekty unijne, WZ6 – obciążenie dochodów bieżących wydatkami 
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bieżącymi i obsługą zadłużenia, WU1 – udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, 
KRUS, NFZ w dochodach ogółem, WU2 – udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, 
KRUS, NFZ w zobowiązaniach ogółem.

Zmiana może wynikać z niskiej siły informacyjnej tych wskaźników w stosunku 
do pozostałych wskaźników, gdyż korelacja między tymi wskaźnikami była bardzo silna. 

3. Metodyka doboru wskaźników oceny kondycji jednostek 
samorządu terytorialnego

Tworząc optymalny zestaw wskaźników opisujących sytuację finansową jednostek 
samorządu terytorialnego, należy kierować się kilkoma kryteriami. Po pierwsze, należy 
wybierać takie mierniki, które istotnie różnicują obraz jednostki. Wszelkie oceny mają 
bowiem zwykle charakter względny, to znaczy, że aby móc uszeregować obiekty zgodnie 
z jakimś kryterium, musi ono przybierać zróżnicowane wartości. Wynika stąd zatem, 
że dobrze dobrane mierniki kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego 
powinny charakteryzować się możliwie dużą zmiennością. Cechę tę można mierzyć za 
pomocą takich miar, jak współczynnik zmienności. Współczynnik zmienności wyznacza 
się za pomocą następującego wzoru:

                                                       (1)
gdzie:
x – średnia wartość miernika
s – odchylenie standardowe 

Dobór mierników pod względem kryterium zmienności polega na wyborze tych 
wskaźników, których zmienność przekracza przyjętą wartość krytyczną. Im większa jest 
wartość krytyczna, tym mniej mierników spełniać będzie kryterium zmienności. Jednak 
określenie wartości krytycznej nie jest zobiektywizowane. W niniejszym artykule, podob-
nie jak w opracowaniu T. Kopyściańskiego i T. Rólczyńskiego (2014, s. 61–73), przyjęto, że 
minimalny poziom zmienności badanych wskaźników powinien wynosić 10%. 

Następnym krokiem procedury wyboru mierników jest identyfikacja tych wskaź-
ników, które najlepiej syntetyzują informację o jednostkach samorządu terytorialnego. 
Innymi słowy, wybiera się te mierniki, których wartość informacyjna pokrywa się z inny-
mi miarami. W tym celu bada się stopień skorelowania poszczególnych wskaźników z po-
zostałymi miernikami. Dzięki temu można wskazać te miary, które zawierają najwięcej 
informacji powielanej w innych wskaźnikach. Ze zbioru wskaźników kondycji finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego można zatem wyeliminować te wskaźniki, które są 
silnie związane z wytypowanymi wskaźnikami najbardziej syntetycznymi. 

W praktyce dobór wskaźników może być prowadzony zgodnie z procedurą doboru 
zmiennych diagnostycznych, zwaną metodą parametryczną, która została zaproponowana 
przez Z. Hellwiga. Proces wyboru wskaźników rozpoczyna się od stworzenia macierzy R  
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wartości bezwzględnych współczynników korelacji między wejściowym zbiorem 
wskaźników. Kryterium, na podstawie którego identyfikuje się najbardziej syntetycz-
ne wskaźniki opisujące sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego, jest 
parametr r*, określany jako krytyczna wartość współczynnika korelacji. Wartość tego 
parametru powinna mieścić się w otwartym przedziale od 0 do 1, a jego poziom ustalany 
może być w sposób obiektywny, np. w oparciu o powszechnie akceptowalny w badaniach 
ekonomicznych poziom istotności statystycznej, lub subiektywny – arbitralnie ustalony 
przez badacza. 

Wskaźniki należące do pierwotnego zbioru mierników mogą być do siebie podobne 
ze względu na znaczny stopień skorelowania, tworząc tzw. skupienia. Skupienia zawie-
rają jeden wskaźnik centralny oraz pewną liczbę wskaźników satelitarnych. Wskaźnik 
satelitarny to taki, dla którego wartość bezwzględna współczynnika korelacji ze wskaź-
nikiem centralnym jest nie niższa niż r*. Wskaźniki tworzą skupienia, jeśli składają się 
ze wskaźnika centralnego i co najmniej jednego wskaźnika satelitarnego. Wskaźniki 
nienależące do skupienia nazywają się wskaźnikami izolowanymi. Wskaźniki centralne 
i wskaźniki izolowane tworzą tzw. bazowy układ wskaźników i uznawane są za wskaź-
niki diagnostyczne.

Algorytm identyfikacji wskaźników diagnostycznych składa się z kilku kroków. 
W pierwszej kolejności w macierzy wartości bezwzględnych współczynników korelacji 
R znajduje się sumę elementów każdej kolumny (każdego wiersza), co można zapisać za 
pomocą wzoru:

                                                        (2)

Następnie wyszukuje się kolumnę o numerze p, dla której:

{ },max llp RR =                                                     (3)

w danej kolumnie wyróżnia się elementy rqp spełniające nierówność:

                                                          (4)

i odpowiadające tym elementom wiersze; wskaźnik odpowiadający wyróżnionej kolum-
nie uważa się za pierwszą cechę centralną, a wskaźniki odpowiadające wyróżnionym 
wierszom za wskaźniki satelitarne. Kolejny krok polega na tym, że z macierzy R skreśla 
się wyróżnione kolumny i wiersze, otrzymując tzw. zredukowaną macierz wartości 
bezwzględnych współczynników korelacji. Opisaną procedurę powtarza się, działając na 
zredukowanej macierzy wartości bezwzględnych współczynników korelacji i otrzymując 
dalsze skupienia i nową zredukowaną macierz wartości bezwzględnych współczynników 
korelacji. Wspomnianą procedurę kontynuuje się tak długo, jak długo w wytypowanej 
kolumnie (wierszu) znajdować się będą elementy spełniające warunek  (Nowak, 
1990, s. 28).
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Przedstawiona metoda doboru wskaźników diagnostycznych, jak każda metoda, 
obarczona jest pewnymi wadami. Istotnym mankamentem zaprezentowanego algorytmu 
jest to, że wartość parametru r* nie jest ustalana w sposób całkowicie zobiektywizowany, 
co ma znaczenie dla liczby wytypowanych zmiennych. Gdy r* jest bliskie jedności, wów-
czas otrzymuje się dużą liczbę skupień o małej liczebności, a jednocześnie dużą liczbę 
cech diagnostycznych. W miarę zmniejszania wartości parametru r* liczba skupień cech 
maleje, wzrasta natomiast ich liczebność. W niniejszym opracowaniu ustalając parametr r*,  
kierowano się dwiema przesłankami: po pierwsze przyjęto, że musi być on nie niższy 
niż minimalna wartość współczynnika korelacji Pearsona istotnego statystycznie przy 
poziomie istotności α = 0,01, oraz po drugie, nie niższy niż wartość współczynnika 
korelacji dla zależności umiarkowanej (Ostasiewicz, Rusnak, Siedlecka, 1997, s. 276).

4. Wyniki przeprowadzonego badania 

Jak już wspomniano, w literaturze przedmiotu pojęcie kondycji finansowej nie jest 
rozumiane w sposób jednoznaczny. Stąd trudno jest wskazać jednolity zestaw wskaźników 
mogących dobrze charakteryzować sytuację finansową JST. Celem autorów niniejszego 
opracowania nie była próba zaproponowania własnego zestawu wskaźników, a jedynie 
wyodrębnienie grupy wskaźników o największej wartości informacyjnej spośród publi-
kowanych przez Ministerstwo Finansów. 

Na podstawie przeprowadzonego badania i danych zamieszczonych w tabeli 1 
należy stwierdzić, że w wypadku gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich oraz 
powiatów można zastosować niemal ten sam zestaw wskaźników, wśród których znajdują 
się: wskaźnik udziału zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem – WZ7, wskaź-
nik obciążenia dochodów własnych obsługą zadłużenia – WZ5, wskaźnik zobowiązań 
ogółem na mieszkańca – WL3, wskaźnik samofinansowania – WB7, wskaźnik obciążenia 
wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – WB5 
i wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – WB4. Natomiast we 
wstępnej ocenie kondycji finansowej gmin i powiatów można pominąć takie wskaźniki, 
jak: wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia – WZ3, wskaźnik udziału 
zobowiązań ogółem w dochodach ogółem – WZ1, wskaźnik nadwyżki operacyjnej na 
mieszkańca – WL2 i wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem – WB1.  

Najbardziej nietypowe zestawy wskaźników występują w wypadku miast na pra-
wach powiatu oraz metropolii i województw. 
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W wypadku miast na prawach powiatu oraz województw nie można jednoznacznie 
wskazać kluczowych wskaźników oceny kondycji finansowej ze względu na to, że zestawy 
wytypowanych wskaźników różnią się znacząco w poszczególnych latach. W odniesieniu 
do metropolii można wskazać na cztery grupy wskaźników o kluczowym znaczeniu dla 
oceny kondycji finansowej, są to: wskaźnik udziału zobowiązań wymagalnych w zobowią-
zaniach ogółem – WZ7, wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia – WZ3, 
wskaźnik zobowiązań ogółem na mieszkańca – WL3, wskaźnik samofinansowania – WB7. 

Jednocześnie we wstępnej ocenie kondycji finansowej metropolii można pominąć 
takie wskaźniki, jak: wskaźnik obciążenia dochodów własnych obsługą zadłużenia – 
WZ5, wskaźnik transferów bieżących na mieszkańca – WL1 i wskaźnik udziału nadwyżki 
operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem – WB6.

Podsumowując prowadzone rozważania, przynajmniej w wypadku niektórych 
szczebli JST można wskazać zestawy wskaźników oceny kondycji finansowej JST posia-
dające najwyższą wartość informacyjną. Ponadto stabilne w czasie zbiory wskaźników 
dla gmin i powiatów różnią się od zestawu wskaźników dla miast na prawach powiatu, 
metropolii i województw.

Można zidentyfikować miernik, który pełni istotną rolę w ocenie kondycji finanso-
wej wszystkich szczebli jednostek samorządu, miarą tą jest wskaźnik udziału zobowiązań 
wymagalnych w zobowiązaniach ogółem – WZ7.

Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej zbliżone zestawy wskaźników 
mogą być wykorzystane dla takich grup jednostek samorządu terytorialnego, jak: gminy 
wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy miejskie. Bardziej zróżnicowane zbiory 
wskaźników należy stosować w przypadku analizy kondycji finansowej miast na prawach 
powiatu, metropolii oraz województw. Ponadto z zaprezentowanych rezultatów wynika, 
że optymalny zbiór wskaźników do oceny kondycji finansowej miast na prawach powiatu 
oraz województw nie jest stabilny w czasie. Oznacza to, że w przypadku tych szczebli 
samorządu terytorialnego trudno jest wskazać uniwersalny i ponadczasowy zbiór mier-
ników kwantyfikujących sytuację finansową.

Miarami kondycji finansowej o największej wartości informacyjnej dla niemal 
wszystkich poziomów samorządu były: wskaźnik udziału zobowiązań wymagalnych 
w zobowiązaniach ogółem (WZ7), wskaźnik obciążenia dochodów własnych obsługą 
zadłużenia (WZ5) oraz wskaźnik samofinansowania (WB7). Dwa pierwsze mierniki należą 
do grupy wskaźników zadłużenia, ostatni do wskaźników budżetowych. Znamienny jest 
fakt, że wskaźniki WZ7 i WZ5 to wskaźniki należące do tej samej grupy, charakteryzujące 
się odmiennym „ładunkiem informacyjnym”. Innymi słowy, informacja dotycząca pozio-
mu zadłużenia uzyskana na podstawie wskaźnika WZ7 nie pokrywa się z informacją za-
wartą w wartości wskaźnika WZ5 kwantyfikującego zdolność JST do obsługi zadłużenia. 
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Relatywnie najniższą wartość informacyjną (z wyjątkiem wskaźnika zobowiązań 
ogółem na mieszkańca – WL3) miały wskaźniki, których wartość przeliczana była na 
jednego mieszkańca. 

Jak dowodzą przeprowadzone analizy, z pierwotnej liczby 14 wskaźników do 
ogólnej oceny sytuacji finansowej wystarczy już 7–8 wskaźników.
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INFORMATIONAL VALUE OF ECONOMIC CONDITION RATIOS  
OF LOCAL GOVERNMENT UNITS

Keywords: indicators to assess the financial condition of local government units, local government 
units, financial analysis
Summary. The article was devoted to the problem of the informational value of financial ratios to 
assess the financial condition of local government units. The aim of this article is the selection of 
indicators with the highest information value to assess the financial condition of the local govern-
ment units. The study was conducted using a modified methodology for the selection of diagnostic 
variables proposed by Z. Hellwig. The research was based on data published by the Ministry of 
Finance. Contributions from this study is a comprehensive analysis of indicators to assess the 
financial condition of all local government units. The analysis shows that the selection of indicators 
to assess the financial condition of local government units should be different depending on the 
type of local government. Research shows that from original number of 14 indicators to assess the 
overall financial situation of local government units it’s enough to use 7–8 indicators. The most 
consistent results were obtained for municipalities.
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Streszczenie. Celem pracy było przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funk-
cjonowaniem komunalnych kas oszczędności, wpierw w odniesieniu historycznym, a następnie 
kolejno w powiązaniu z zagadnieniami związanymi z mikrofinansami oraz z możliwościami ich 
ponownego uruchomienia w Polsce. Obecnie nie funkcjonują one bowiem w polskim systemie fi-
nansowym, lecz z czasów minionych Polacy wynieśli bogatą tradycję ich tworzenia i prowadzenia. 
W artykule została opisana więc zarówno historia komunalnych kas oszczędności w Polsce, jak 
też ich hipotetyczne funkcjonowanie w ramach instrumentów mikrofinansów. Całość dopełniają 
rozważania związane z ponownym uruchomieniem działalności kas we współczesnej Polsce. Do 
napisania artykułu wykorzystane zostały zastane źródła pisane, które to po analizie stanowiły jego 
fundament. Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonych badań było stwierdzenie teoretycz-
nej komplementarności komunalnych kas oszczędności z innymi proobywatelskimi inicjatywami 
(np. budżetem obywatelskim1) oraz ukazanie istotnej rangi tej instytucji w budowaniu lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego.

Wprowadzenie

Truizmem jest stwierdzenie, że komunalne kasy oszczędności wpisane są w system 
finansowy danego kraju. Niemniej by zacząć rozważania na temat komunalnych kas 
oszczędności, warto precyzyjnie umiejscowić komunalne kasy oszczędności w ramach 

1 Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) – to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję 
i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone 
bezpośrednio przez obywateli.
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tego systemu. Sam system finansowy tworzą powiązane ze sobą instytucje finansowe, 
rynki finansowe, a także elementy infrastruktury systemu finansowego (Matysek-Jędrych, 
2007, s. 41). Dopełniają je sprecyzowane zasady działalności poszczególnych podmiotów, 
będące zarazem jednym z niezbywalnych ogniw systemu finansowego. W obrębie systemu 
ekonomicznego system finansowy odpowiada za tworzenie płaszczyzny pozwalającej na 
wymianę siły nabywczej w gospodarce (funkcja kapitałowo-redystrybucyjna), dostar-
czanie pieniędzy podmiotom niefinansowym (funkcja monetarna) oraz za kontrolę nad 
przepływem pieniędzy (funkcja kontrolna) (Pietrzak, Polański, Woźniak, 2012, s. 15).

Wśród instytucji finansowych funkcjonujących w przedstawionym systemie 
finansowym wyodrębnić można banki, tworzące system bankowy. Spotykane są różne 
podziały dotyczące banków. W ramach pierwszego rozróżnia się bank centralny od 
banków operacyjnych, w skład których wchodzą między innymi banki komercyjne, uni-
wersalne, hipoteczne, inwestycyjne, czy też towarzystwa kredytowe, kasy oszczędności 
oraz różnego rodzaju spółdzielnie kredytowe. Drugi podział wywodzi się z polskiego 
prawa bankowego i wyróżnia trzy kategorie banków, dzieląc je na podstawie przyjętej 
przez nie formy prawnej na: grupy banków państwowych, grupy banków spółdzielczych 
oraz grupy banków prowadzonych w formie spółek akcyjnych (Galbarczyk, Świderska, 
2011, s. 12).

Z kwestią komunalnych kas oszczędności wiąże się dość ważna nieścisłość, 
mająca swoje podłoże w różnicach pomiędzy terminologią stosowaną w Dyrektywach 
Unii Europejskiej a tą pojawiającą się w prawie poszczególnych państw członkowskich. 
W myśl definicji zawartej w art. 4 Dyrektywy 2006/48WE instytucją kredytową jest 
„przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych 
funduszy podlegających zwrotowi od ludności oraz na udzielaniu kredytów na swój 
własny rachunek” (Dyrektywa, 2006). Wedle tej definicji instytucjami kredytowymi są 
zarówno banki, jak i komunalne kasy oszczędności. Inną wykładnię spotykamy nato-
miast w polskim prawie bankowym, wedle którego instytucją kredytową jest podmiot 
mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie jednego z państw 
członkowskich UE, który prowadzi na podstawie zezwolenia od władz nadzorczych, we 
własnym imieniu i na własny rachunek, działalność polegającą na przyjmowaniu depo-
zytów i udzielaniu kredytów (Ustawa, 1997). Konkludując, w myśl obecnych polskich 
uregulowań, hipotetyczne polskie komunalne kasy oszczędności nie będą traktowane 
oficjalnie w kraju jako instytucje kredytowe, choć w ten sposób będą postrzegane przez 
inne kraje członkowskie (Figna, 2011, s. 96–97). 

1. Historia komunalnych kas oszczędności w Polsce do 1939 roku

Tradycja zakładania komunalnych kas oszczędności na ziemiach polskich liczy pra-
wie 200 lat. Pierwsza, założona jeszcze w zaborze pruskim, komunalna kasa oszczędności 
powstała w Poznaniu w 1827 r. W zaborze tym na ziemiach po wojnie przyłączonych 
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do Polski w 1913 r. było już 158 kas. Na terenach zaboru rosyjskiego przed wybuchem 
I wojny światowej istniało łącznie 820 kas (608 na obszarze Królestwa Polskiego oraz 212 
na przyłączonych terenach wschodnich). Kapitał w nich ulokowany został wywieziony 
w latach 1914–1915 i nigdy już nie powrócił. W zaborze austriackim w 1912 r. istniały  
24 kasy miejskie i 27 kas gminnych. Łącznie na wszystkich ziemiach należących do Polski 
po wojnie istniało przed jej wybuchem 1029 kas (Petz, 1993, s. 1–3). 

Ważnym elementem funkcjonowania efektywnych komunalnych kas oszczędności 
jest ich zrzeszanie się w ramach autonomicznej federacji mającej na celu umożliwienie 
transferu wiedzy i doświadczenia pomiędzy poszczególnymi uczestnikami zrzeszenia. 
Takie działania niechybnie przyczyniają się do zwiększenia efektywności zarządzania. 
Dzięki wymianie informacji mniej czasu poszczególne jednostki będą musiały poświęcić 
na organizowanie własnych odrębnych procedur, przepisów kredytowych czy tworzenie 
metodologii szkoleń (Pluskota, 2013, s. 149). Jak widać, federacja pozwoli na zmniejszenie 
kosztów związanych z przygotowywaniem aplikacji czy też procedur, co też pozwoli 
w następstwie na zwiększenie efektywności i w konsekwencji umożliwi zaproponowanie 
atrakcyjniejszej oferty kredytobiorcom. Przy wcielaniu tej idei w życie należy jednak 
pamiętać o zaakcentowanej wcześniej autonomiczności. Zależności komunalnych kas 
oszczędności od samorządów lokalnych są fundamentalne i w związku z tym należy 
pozostawić pole do działania lokalnym włodarzom i specjalistom, dopasowującym ogólny 
zarys funkcjonowania komunalnych kas oszczędności, wypracowany na płaszczyźnie 
federacji, do ich lokalnych uwarunkowań. 

Opisane powyżej rozwiązanie nie jest pomysłem nowym, albowiem już w okresie  
II RP były lansowane podobne koncepcje. Postulowano wówczas stworzenie międzykomu-
nalnych banków kredytowych, w których to zakres działalności wchodziłyby obowiązki 
administracyjno-rewizyjne, a także pełnienie funkcji żyranta w rozliczeniach pomiędzy 
poszczególnymi kasami (Windakiewicz, 1930, s. 396–397). Przygotowana została także 
specjalna ustawa regulująca i wyszczególniająca zadania międzykomunalnych związków 
kredytowych (projekt ustawy z 1929 r. o międzykomunalnych związkach kredytowych). 
Określone zostały w niej następujące zadania (cytując za A. Młynarczyk):

„1. Wyrównywanie wzajemnych roszczeń pieniężnych członków międzykomunal-
nego związku kredytowego.

2. Obsługiwanie bezgotówkowego obrotu płatniczego.
3. Pośredniczenie w obrocie żyrowym pomiędzy kasami i związkami uczestniczą-

cymi w międzykomunalnym związku kredytowym. 
4. Pośredniczenie przy udzielaniu kredytów dla członków związku.
5. Ułatwienie przepływu kapitałów i środków kredytowych pomiędzy członkami 

związku. 
6. Pomaganie swoim członkom w lokowaniu wolnych środków pieniężnych oraz 

w emisji i konwersji obligacji komunalnych, a także przeprowadzanie innych 
operacji bankowych.
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7. Wykonywanie działalności doradczej w zakresie lokowania kapitałów i inwesto-
wania na giełdzie papierów wartościowych. 

8. Udzielanie członkom związku nisko oprocentowanych pożyczek krótko- 
i długoterminowych.

9. Przyjmowanie od członków lokat pieniężnych.
10. Koordynowanie działalności instytucji kredytu komunalnego” (Młynarczyk, 

2005, s. 19–20).
Przytoczone powyżej przykłady pozwalają zapoznać się z przewidzianymi przez 

ówczesnych ustawodawców płaszczyznami funkcjonowania przedwojennych kas 
oszczędności. Znajomość dawnych ustaleń może stanowić bazę dla osób, które w przy-
szłości być może będą próbowały wskrzesić komunalne kasy oszczędności, zainspirowane 
rozwiązaniami opisanymi w rozdziale trzecim niniejszego artykułu.

Komunalne kasy oszczędności w II RP specjalizowały się w pożyczkach dla sa-
morządów, co było powodem kontrowersji, albowiem samorządy często korzystając ze 
swojej uprzywilejowanej pozycji, wymuszały na kasach pożyczki (Galasiewicz, 1929,  
s. 774). Powszechna była również praktyka tworzenia kas głównie z myślą o tym, by się 
w nich następnie móc zadłużyć (Tennenbaum, 1935, s. 747). Liczne nieprawidłowości 
doprowadziły do wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozporządzenia ustana-
wiającego zakaz udzielania pożyczek samorządom, związkowi założycielskiemu oraz 
przedsiębiorstwom komunalnym przez kasę w trakcie dwóch pierwszych lat jej działal-
ności (Rozporządzenie, 1934).

Oprócz opisanych powyżej pożyczek dla samorządów należy także wspomnieć 
o szerokim spektrum działalności przedwojennych komunalnych kas oszczędności 
w kredytowaniu obywateli. Przede wszystkim udzielały one swoim klientom kredytów 
wekslowych zabezpieczonych kaucją hipoteczną. Kredyty takie były nisko oprocen-
towane i przyczyniały się do rozwoju różnych lokalnych działalności gospodarczych. 
Często udzielanym kredytem był również tzw. kredyt lombardowy, udzielany pod zastaw 
papierów wartościowych, o maksymalnej wysokości kredytu nieprzekraczającej ¾ 
wartości kursowej zastawianych dóbr. Udzielane były także krótko- i średnioterminowe 
pożyczki zabezpieczane tzw. skryptami dłużnymi, czyli podżyrowane na piśmie przez 
przynajmniej dwie osoby. Komunalne kasy oszczędności w II RP udzielały także śred-
nio- i długoterminowych kredytów hipotecznych o wysokości nieprzekraczającej 50% 
oszacowanej wartości nieruchomości zabezpieczającej kredyt (Stępniewicz, 1931, s. 673). 

Podsumowując, pozytywnym aspektem funkcjonowania komunalnych kas oszczęd-
ności w II RP było wspieranie na preferencyjnych warunkach lokalnych rzemieślników, 
rolników i przemysłowców, co przyczyniało się do rozwoju poszczególnych regionów. 
Negatywnym aspektem natomiast było nadmierne zapożyczanie się samorządów w kasach 
oszczędności, które zostało zahamowane dopiero poprzez wprowadzenie odpowiednich 
przepisów (Młynarczyk, 2002, s. 67).
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2. Komunalne kasy oszczędności a mikrofinanse

Rola reaktywowanych komunalnych kas oszczędności może w pełni urzeczywistnić 
się w ramach funkcjonowania instytucji kredytowych skupionych na instrumentach 
mikrofinansowych. Mikrofinanse rozumiane są przy tym jako cały wachlarz usług i nie 
zawężają się jedynie do mikrokredytów. W ich ramach oprócz udzielania bardzo wielu 
pożyczkobiorcom niewielkich kredytów funkcjonują również bezpieczne i atrakcyjne 
depozyty, a także inne usługi, jak np. oferowane przez daną instytucje kredytową ubez-
pieczenia (Bartkowiak, Flejterski, Pluskota, 2006, s. 22). Jeszcze szersze rozumienie 
mikrofinansów proponuje Przemysław Pluskota, który to w zakres możliwej poprzez 
instytucje mikrofinansowe aktywności wlicza następujące obszary:

 – mikrofinanse,
 – mikrooszczędności,
 – mikroubezpieczenia,
 – mobilne mikrofinanse,
 – mikroleasing,
 – mikropłatności,
 – usługi społeczne i inne,
 – usługi edukacyjne i doradcze (Pluskota, 2013, s. 39).

Przy całej tej różnorodności ofert nie należy zapominać jednak, że głównym 
i priorytetowym celem mikrofinansów jest dostarczanie usług zarówno finansowych, jak 
i pozafinansowych grupom społecznym o najniższych dochodach. W tej grupie znajdują 
się także osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej, których firmy nie 
osiągnęły jeszcze na rynku sukcesu, a których to budowanie marki dopiero się zaczyna 
(Alińska, 2008, s. 155). 

Oparcie komunalnej kasy oszczędności na zasadach funkcjonowania typowych dla 
instytucji mikrofinansowych niesie z sobą szereg pozytywnych skutków dla społeczności 
lokalnej:

 – Rozwój społeczności lokalnej: Poprzez ukierunkowanie na udzielanie pożyczek 
nowo powstałym przedsiębiorstwom wspierają rozwój lokalnego biznesu. 
Samorząd lokalny poprzez komunalne kasy oszczędności mógłby na wzór roz-
wiązań niemieckich zostać współwłaścicielem takich przedsiębiorstw, co z jednej 
strony wiązałoby je jeszcze ściślej ze społecznością lokalną, z drugiej umożli-
wiało wypracowywanie potrzebnych gminie/powiatowi rozwiązań, a z trzeciej 
zapewniało wsparcie silnej jednostki początkującej firmie. Podmioty dopiero 
co rozpoczynające działalność nie są jednocześnie partnerami dla typowych 
komercyjnych banków, które to najczęściej nie są zainteresowane udzielaniem 
pożyczek podmiotom bez stosownych zabezpieczeń. Banki komercyjne przy 
tym w swojej działalności nie są zorientowane na pozaekonomiczne cele spo-
łeczne, tak więc rozwój lokalnej społeczności nie jest dla nich wyznacznikiem 
przy udzielaniu kredytów. 
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 – Ograniczenie bezrobocia i poprawa struktury lokalnego rynku pracy: Poprzez 
wkład w rozwój lokalnej przedsiębiorczości wpływają na aktywizację zawodo-
wą bezrobotnych. Umożliwiają dodatkowo założenie bezrobotnym firmy, co jest 
kolejnym polem do aktywizacji.

 – Aktywizacja działalności innych instytucji pożyczkowych: Komunalne kasy 
oszczędności działające w ramach zasad typowych dla instytucji mikropożycz-
kowych przyzwyczajają klientów do współpracy z instytucjami kredytowymi. 
Ponadto mogą działać we współpracy z funduszami poręczeniowymi, która 
to kooperatywa pozwala na kredytowanie ryzykowniejszych przedsięwzięć. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na przykład w Szczecinie działa aktualnie 
Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecin. W standar-
dowej ofercie poręcza on do 70% kwoty kredytu, działając samodzielnie, lub 
do 80% w momencie współporęczenia kredytu z innym podmiotem. Oferta ta 
skierowana jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, niebędących 
w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz prowadzących działalność, mających 
swoją siedzibę lub zarejestrowanych w Szczecinie lub ościennych gminach, jak 
Police, Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Gryfino, Stare Czarnowo, Kobylanka 
oraz Goleniów (za: http://sfp.szczecin.pl/fundusz/default.htm). Hipotetyczna 
Szczecińska Komunalna Kasa Oszczędności w momencie powstania mogłaby 
więc od razu nawiązać ze wspomnianym funduszem współpracę przyczyniającą 
się do rozwoju lokalnej społeczności.

 – Zwiększanie roli samorządu: Jako właściciel komunalnej kasy oszczędności wła-
ściwy samorząd sam decyduje o kierunkach rozwoju tej działalności, wpływając 
tym samym na szeroko rozumianą lokalną gospodarkę.

 – Dostarczanie informacji i świadczenie podstawowych usług doradczych: 
Komunalna kasa oszczędności może także prowadzić pozafinansową działalność 
wspomagającą skierowaną do lokalnego biznesu. Prowadzenie szkoleń, dostęp 
do informacji i doradztwo dla lokalnych firm zwiększają ich profesjonalizm 
i wiedzę, a tym samym zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu. 

 – Wzmocnienie więzi lokalnej: Poprzez swoją działalność opartą na zasadach 
instytucji mikrofinansowych komunalne kasy oszczędności będą mogły sku-
pić wokół siebie różne instytucje, przedsiębiorstwa oraz poszczególne osoby 
zarówno z grona pracodawców, jak i osób poszukujących pracy. Dodatkowo 
operowanie we wspólnej przestrzeni sprzyja zawiązywaniu kontaktów, które 
mogą przerodzić się w trwalsze więzi (Pluskota, 2013, s. 228; Alińska, 2008,  
s. 380–385).
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3. Zagadnienia związane z wprowadzeniem na nowo komunalnych 
kas oszczędności do polskiego systemu finansowego

Komunalne kasy oszczędności zawsze, niezależnie od krajowej nazwy, są 
samodzielnymi bankami uniwersalnymi (Jaworski, Krzyżkiewicz, Kosiński, 2002,  
s. 30–31; Niczyporuk, Talecka, 2011, s. 40). W ramach UE komunalne kasy oszczędności 
funkcjonują w takich krajach jak np. Francja (Szpringer, 2009, s. 184), Austria (Zaleska, 
Domunik, 2006, s. 42–50), Niemcy – w ramach tamtejszego systemu instytucji kredy-
towych komunalne kasy oszczędności są zorganizowanymi na zasadach handlowych 
przedsiębiorstwami. Wykonują one czynności bankowe, których to wachlarz sprecyzo-
wany jest w odpowiedniej ustawie. Specyfiką niemieckiego rynku jest nabywanie przez 
instytucje kredytowe części udziałów w przedsiębiorstwach, które to udzielają pożyczek. 
Wart odnotowania jest fakt, iż w Niemczech komunalne kasy oszczędności cieszą się 
dużym uznaniem i zaufaniem wśród pożyczkobiorców, czego następstwem jest spory 
udział w rynku usług bankowych tychże właśnie podmiotów (Niczyporuk, Talecka, 2010,  
s. 92–94). Głównym celem działalności kas w Niemczech są zadania o charakterze 
publicznym, a nie zysk. W związku z tym przekazują one organizacji założycielskiej 
część wypracowanego zysku, z zaznaczeniem, iż środki te powinny być wykorzystane 
na działania prospołeczne) (Flejterski, Romiszewska, 2004, s. 114). W Hiszpanii kasy 
oszczędności tworzone są przez samorządy, ale również i przez spółdzielnie produkcyjne, 
związki zawodowe czy też organizacje religijne. Podkreślany jest ich społeczny charakter 
i bezinteresowność. W ich radach nadzorczych i kierownictwie zasiadają oprócz przedsta-
wicieli samorządu również pracownicy oraz reprezentanci deponentów (Plizga, 2003, s. 14).  
W myśl uwarunkowań prawnych istniejących w tym kraju działające tam komunalne kasy 
oszczędności są postrzegane jako prywatne instytucje kredytowe posiadające charakter 
fundacyjny, choć nie posiadające akcjonariuszy z którymi musiałyby się dzielić zyskami 
(Palenzuela, Mariscal, 2004, s. 50–51). Zgodnie z założeniami prawnymi kasy muszą 
przynajmniej 50% zysku przeznaczyć na rezerwy, natomiast pozostałą resztę przeznacza-
ją na działalność prospołeczną, obejmującą np. finansowanie kultury, służby zdrowia czy 
też oświaty w obrębie terenu, w którym funkcjonują. Poszczególne rządy hiszpańskich 
regionów autonomicznych posiadają różne uprawnienia dotyczące możliwości ingero-
wania w funkcjonowanie poszczególnych kas. Mogą najczęściej podejmować wszelkie 
decyzje z nimi związane, łącznie z likwidacją danej kasy. Akceptują one także bądź 
odrzucają proponowane przez kasy statuty. Hiszpańskie komunalne kasy oszczędności 
mogą prowadzić wszelką działalność przewidzianą dla banków, jednakże koncentrują się 
na działalności wspomagającej rozwój lokalnej społeczności (Paluszak, 2010, s. 116–117). 

Powyżej bardziej szczegółowo opisane zostało funkcjonowanie komunalnych kas 
oszczędności w Hiszpanii i Niemczech. To, co charakteryzuje kasy z obu tych krajów, to 
ich prospołeczny charakter, objawiający się w przekazywaniu części zysku dla lokalnej 
społeczności, oraz charakter tej instytucji, wzmacniający niezależność administracji 
samorządowej. Tymczasem w Polsce od momentu zlikwidowania przez ówczesny rząd 
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komunalnych kas oszczędności w 1949 roku takie formy instytucji finansowych nie były 
w Polsce prowadzone (Dekret, 1948). Transformacja ustrojowa nie przyniosła zmiany, 
choć w pierwszych latach III RP powrócono do idei komunalnych kas oszczędności. 
Powstały wówczas różne koncepcje dotyczące zakładanej ich przyszłej formy. W projekcie 
poselskim ujmowane były one jako zakłady samorządu terytorialnego. Projekt ten zawierał 
w sobie także zakaz kredytowania samorządu terytorialnego przez kasy przez pierwsze 
dwa lata działalności, opracowany na podstawie doświadczeń z czasów II RP (Poselski 
projekt, 1992). W innym projekcie zakładano powołanie komunalnych kas oszczędności 
nie jako zakładów samorządu terytorialnego, lecz w formie banków kontrolowanych 
przez samorządy (Miemiec, Mazurkiewicz, 1992, s. 14–16). Pojawił się także pomysł, 
by lokalne filie PKO przekształcić w zależne od samorządu kasy oszczędności (Jaworski, 
1992, s. 131–132). Pomysł odrodzenia komunalnych kas oszczędności nie wszedł jednak 
w fazę realizacji praktycznej. Należy przy tym dodać, że w latach 1992–1999 w Gdyni 
funkcjonował bank komunalny, niemniej nie był on typową komunalną kasą oszczędności 
(Uchwała URM, 1990). Aktualnie głównie w Internecie publikowane są różne artykuły 
lobbujące za ponownym powołaniem komunalnych kas oszczędności, lub opisujące 
możliwości ich powstania od strony prawnej (Kasa komunalna, 2016). Dodatkowo na 
różnorakich forach internetowych trwa dyskusja nt. ponownego uruchomienia kas ko-
munalnych. W ramach jednej z nich opracowane zostały nawet cztery różne koncepcje 
dotyczące różnych modeli, które mogą być wykorzystane w procesie ich reaktywacji. 
Dwie z nich oparte są na wiodącej roli zreformowanego w różnym stopniu państwowego 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Trzecia koncepcja zakłada powołanie specjalnego 
banku komunalnego, wzorowanego na norweskim Kommunalbanken, który byłby spółką 
akcyjną w całości bądź w części w rękach skarbu państwa. Czwarta natomiast koncepcja 
zakłada prawdziwą niezależność od skarbu państwa, albowiem w ramach tego założenia 
nowo powstające kasy komunalne byłyby spółkami akcyjnymi z kapitałem wniesio-
nym poprzez jednostki samorządu terytorialnego (JST) (Perspektywy rozwoju, 2016). 
Rozwiązanie takie ma swoje umocowanie prawne, albowiem zgodnie z art. 10 ustawy 
o gospodarce komunalnej gminy poza sferą użyteczności publicznej mogą tworzyć spółki 
prawa handlowego zajmujące się czynnościami bankowymi, lub przystępować do takich 
spółek. Warunkiem utworzenia takiej spółki jest przy tym spełnienie dwóch warunków:

„1) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym;
2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na 

poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wy-
nikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło 
do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku 
lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia” (Ustawa, 1996, art. 10).

Spółka akcyjna jest przy tym wedle art. 12 ustawy – Prawo bankowe jedną z trzech 
dopuszczonych form prawnych, w jakich może powstać bank (Ustawa, 1997). Należy 
przy tym jednak pamiętać, że tworząc komunalną kasę w oparciu o uwarunkowania za-
pisane w prawie bankowym, przyszła komunalna instytucja finansowa podlegała będzie 
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wszelkim wymogom stawianym bankom. Wyjście takie nie musi być wcale optymalne 
dla JST, wydaje się więc, że potrzebna jest osobna ustawa pozwalająca na rozpoczęcie 
przez samorządy procesu tworzenia kas na zasadach przewidzianych specjalnie dla 
nich. Jednakże należy pamiętać, że stworzenie na nowo komunalnych kas oszczędno-
ści jest tym pilniejsze, iż obserwujemy coraz silniejszy proces delegowania ze stopnia 
centralnego na stopień lokalny różnorakich zadań ogólnopublicznych (Łuczyszyn, 2013,  
s. 110). Takim zadaniem jest na przykład obsługa nowego rządowego programu „500+”, 
w którego realizacji komunalne kasy oszczędności mogłyby bardzo pomóc dzięki obsłu-
dze transferów.

Podsumowanie

Obecne uwarunkowania prawne istniejące w obrębie UE zezwalają na działalność 
komunalnych kas oszczędności w poszczególnych systemach finansowych krajów 
członkowskich. W zależności od danego państwa natomiast są one rozwinięte bardzo 
dobrze, słabo, lub – tak jak w Polsce – wcale. Sytuacja ta dziwi tym bardziej w mo-
mencie uświadomienia sobie posiadania bogatej tradycji prowadzenia komunalnych kas 
oszczędności przez państwo polskie. Taka forma instytucji kredytowej może być bardzo 
pożyteczna z punktu widzenia samorządu terytorialnego, na którego terenie działa. Część 
zysków generowanych przez kasę zasila bowiem budżet danej gminy, jej działalność 
wspomaga rozwój gospodarczy terenów, na których operuje, a także integruje lokalną 
społeczność. Dodatkowo komunalne kasy oszczędności są potrzebne we współczesnej 
Polsce, albowiem mogłyby dokonywać emisji obligacji komunalnych na warunkach 
korzystniejszych dla samorządu od innych banków (Młynarczyk, 2002, s. 71). Ważnym 
aspektem ich funkcjonowania byłoby oczywiście także prowadzenie usług związanych 
z mikrofinansami dla obywateli danego regionu. Co najważniejsze jednak, komunalne 
kasy oszczędności mogą być częścią szerszego wzmacniania niezależności samorządów 
oraz przekazywania realnej władzy w ręce obywateli. Łącząc dochody wypracowane 
lokalnie przez kasy, przekazanie mieszkańcom kontroli nad częścią budżetu (budżet 
obywatelski), wprowadzenie lokalnej waluty, a także hipotetyczne przepisy zwiększające 
autonomię poszczególnych regionów, pojawia się szansa budowy lokalnego społeczeństwa 
obywatelskiego na miarę XXI wieku. To wszystko jest możliwe dzięki samorządowej 
(a nie rządowej!) kontroli nad wymienionymi powyżej procesami.  
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BASIC ISSUES RELATED  
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Keywords: municipal savings banks, self-government, microfinance
Summary. The aim of the study was to present the basic issues related to the functioning of munici-
pal savings banks, and then show the possibilities of their activities in Poland. At present, they do 
not function in the Polish financial system, but of former times was, Poles carried the rich tradition 
of creating and maintaining. The article is described so alike history of municipal savings banks 
in Poland, as the hypothetical functioning under the instruments microfinance. Entire complement 
consideration related to restarting operations municipal savings banks in modern Poland. To write 
an article were used the existing written sources, which after analysis of its foundations constituted. 
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Streszczenie. W dobie kryzysu finansowego występuje szczególna potrzeba dbałości o utrzymanie 
stabilności sektora finansów publicznych. Wiąże się to między innymi z koniecznością podejmo-
wania działań stymulacyjnych i aktywizujących procesy gospodarcze, co z kolei przyczynia się do 
trudności w zachowaniu równowagi fiskalnej. Coraz częściej wskazuje się także na potrzebę po-
szukiwania nowego paradygmatu w finansach publicznych, który wykorzystywać będzie doświad-
czenia płynące z globalnego kryzysu finansowego. Podstawą do podjęcia bardziej szczegółowych 
badań i analiz jest identyfikacja istoty zagadnień związanych z utrzymaniem stabilności finansów 
publicznych oraz zachowaniem równowagi fiskalnej. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty, 
roli i oceny stabilności publicznego systemu finansowego poprzez identyfikację podstawowych 
jego mierników, cech i uwarunkowań.

Wprowadzenie

Kryzys finansowy i jego skutki przejawiają się w różnorodnej formie, przyjmują 
różnorodne oblicza i wywołują różnorodne efekty oraz konsekwencje rynkowe. Sytuacje 
i zdarzenia, jakie miały miejsce w systemie finansowym oraz w sferze realnej gospodarki 
w ostatnich latach stanowią podstawę do podjęcia decyzji o poszukiwaniu nowego, zaktu-
alizowanego podejścia do zagadnień związanych z utrzymaniem stabilności publicznego 

1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji 
numer DEC-2013/09/B/HS4/03610.



50 Agnieszka Alińska

systemu finansowego. Punktem wyjścia do przeprowadzenia rozważań związanych ze 
zdefiniowaniem stabilności publicznego systemu finansowego jest uwzględnienie faktu, 
że system finansowy jest elementem systemu gospodarczego, który składa się z dwóch 
zasadniczych filarów, czyli publicznego sektora finansowego i rynkowego sektora finan-
sowego. W dobie kryzysu i jego konsekwencji rynkowych coraz większą rolę w systemie 
finansowym i gospodarczym przypisuje się instytucjom publicznym i ocenie stanu sek-
tora finansów publicznych. Doświadczenia płynące z globalnego kryzysu finansowego 
wskazują, że stabilny system finansowy opierać się powinien zarówno na działaniach 
służących zachowaniu bezpieczeństwa na poziomie rynkowym (w komercyjnej części 
systemu finansowego), jak i na uzyskiwaniu optymalnych wartości i utrzymaniu korzyst-
nego stanu finansów publicznych. Działania podejmowane w tym zakresie przyczyniać się 
będą do osiągnięcia pożądanych wartości makroekonomicznych. W opinii autorki tylko 
takie postrzeganie i analizowanie zagadnień związanych ze stabilnością systemu finan-
sowego stanowi podstawę do osiągnięcia głównego celu, jakim jest rozwój gospodarczy 
i wzrost ekonomiczny kraju. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty, roli i oceny stabilności publicznego 
systemu finansowego, poprzez identyfikację podstawowych jego mierników, cech i uwa-
runkowań. Coraz częściej wskazuje się na potrzebę poszukiwania nowego paradygmatu 
w finansach publicznych, który opierać się będzie na wykorzystaniu doświadczeń płyną-
cych z globalnego kryzysu finansowego.

W kontekście powyższych argumentów zagadnienia związane z utrzymaniem 
stabilności sektora finansów publicznych rozpatrywać należy w kilku wymienionych 
poniżej aspektach.

1. Sektor finansów publicznych powinien być postrzegany jako ogniwo krajowego 
systemu finansowego, którego działalność jest silne skoordynowana z działal-
nością rynkowego systemu finansowego. W efekcie występujących na rynku 
zależności, relacji i wpływów te dwa ogniwa wzajemnie współtworzą ze sobą 
podstawy do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

2. Należy rozróżniać zagadnienia związane ze stabilnością finansów publicznych 
(ang. public finance stability) i zachowaniem równowagi fiskalnej (ang. fiscal 
sustainability).  

3. Konieczna jest identyfikacja i utrzymanie stabilności w zasadniczych elemen-
tach składowych publicznego systemu finansowego, tj. sektora rządowego, 
samorządowego i ubezpieczeniowego.  

4. Należy analizować zarówno zestaw czynników wewnętrznych (endogenicz-
nych), jak i szacować wpływ uwarunkowań spoza sektora publicznego (egzoge-
nicznych) na stabilność publicznego systemu finansowego. 

Ważne jest, aby powyższy zestaw czynników i uwarunkowań determinujących 
stabilność sektora finansów publicznych rozpatrywać w ujęciu krótko-, średnio- oraz 
długoterminowym. Inne są bowiem bieżące wymogi, oczekiwania oraz oceny ze 
strony uczestników rynku w odniesieniu do zmian zachodzących w sektorze finansów 
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publicznych, a inne przy uwzględnianiu oczekiwanych, perspektywicznych zmian oraz 
zarysowujących się tendencji. 

1. Stabilność publicznego systemu finansowego z perspektywy 
systemu gospodarczego kraju i otoczenia zewnętrznego

Punktem wyjścia do oceny stabilności publicznego systemu finansowego jest 
zdefiniowanie sektora publicznego poprzez realizację podstawowych jego funkcji. Jak 
podkreśla B. Woźniak, funkcje publiczne sensu stricto związane są z zapewnieniem przez 
państwo bezpieczeństwa publicznego (wewnętrznego i zewnętrznego), sprawiedliwości, 
stanowienia i przestrzegania prawa, itp. Funkcje społeczne państwa wiążą się z zaspo-
kajaniem potrzeb ludności w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i szeroko pojętego 
bezpieczeństwa socjalnego. Funkcje gospodarcze państwa wiążą się z wytworzeniem 
i utrzymaniem infrastruktury, zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa, udzielaniem 
pomocy publicznej, regulowaniem rynków towarowych oraz rynku pracy. Wypełnienie 
wszystkich tych funkcji jest niezmiernie ważne dla właściwego funkcjonowania go-
spodarki i zachowania bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego obywateli. Finanse 
publiczne są to zjawiska i procesy finansowe występujące w sektorze publicznym oraz 
podmioty uczestniczące w tej części systemu finansowego, obejmujące stosunki (rela-
cje) między nimi a pozostałymi uczestnikami rynku, które wywołują określone skutki 
w sferze społecznej, ekonomicznej i politycznej (Woźniak, 2015). Działania podejmowane 
przez władze publiczne i ich decyzje finansowe powinny koncentrować się na zaspoka-
janiu potrzeb społecznych i wspierania rozwoju gospodarczego poprzez wykorzystanie 
swoich funkcji, instytucji i instrumentów, w które jest wyposażony. W ujęciu rachunków 
narodowych sektor finansów publicznych podzielony jest na trzy zasadnicze elementy: 
centralny, samorządowy i ubezpieczeń społecznych2. 

Publiczny system finansowy służy wykonywaniu zadań publicznych w zakresie 
dostarczania dóbr i usług o szczególnych właściwościach. Specyfika działań podejmo-
wanych przez państwo opiera się na realizacji zadań publicznych, do czego niezbędne 
jest gromadzenie środków publicznych. To właśnie publiczny sektor finansowy dostarcza 
państwu środki finansowe niezbędne do realizacji zadań publicznych. Dlatego jego sta-
bilność, w połączeniu ze stabilnością rynkowego systemu finansowego, jest warunkiem 
sprawnego i efektywnego funkcjonowania państwa, dobrobytu społeczeństwa i rozwoju 
gospodarki (Woźniak, 2015, s. 22). W okresie niestabilności i zawirowań występujących 
na rynku rola i znaczenie instytucji publicznych nabiera jeszcze większego znaczenia, 
gdyż bardzo często ich funkcjonowanie na rynku związane jest z koniecznością ponosze-
nia dodatkowych kosztów, nakładów finansowych, organizacyjnych i dostosowawczych 
związanych z realizacją niestandardowych zadań i strategii w zakresie stabilizacji systemu 
gospodarczego. Działania bezpośrednio podejmowane przez państwo w dobie kryzysu 

2  Szerzej na ten temat w: Alińska (red.). 2016.
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mają charakter nadzwyczajny i powinny być koordynowane z pozostałymi uczestnikami 
rynku, a zwłaszcza z sektorami, które cechują się przewagą kapitału prywatnego i pry-
watną formą własności – a ta przeważa w sektorze bankowym.  

Zjawiska i sytuacje, jakie wystąpiły w sektorze finansów publicznych w Polsce w la-
tach 2010–2015, wskazują, że nie występują istotne negatywne zmiany w podstawowych 
wartościach obrazujących stan finansów publicznych w odniesieniu do wartości PKB. 
Działania stabilizacyjne podejmowane przez państwo były stosunkowe niewielkie i nie 
wiązały się z pogorszeniem stanu finansów publicznych w obszarze ich podstawowych 
parametrów. Według danych GUS zrewidowanych w październiku 2016 r. (GUS, 2016) 
deficyt sektora general government wykazywał silną tendencje spadkową (z poziomu 7,3% 
PKB w 2010 r. do 2,6% PKB w 2015 r.). Podobne tendencje występowały w wartościach 
długu publicznego. Zwrócić należy uwagę na dane z 2014 r., gdy dług publiczny w Polsce 
osiągnął poziom 50,2% PKB. Nie było to jednak efektem szczególnych działań konsoli-
dacyjnych w sektorze finansów publicznych, ale przede wszystkim zmian ustawowych 
związanych z OFE. Natomiast w badanym okresie dochody ogółem do PKB pozostają na 
stabilnym poziomie – ok. 38%, przy jednoczesnym spadku wydatków ogółem do PKB 
(z 45,7% do 41,5%).

Tabela 1. Deficyt i dług oraz dochody i wydatki ogółem sektora general government 
w latach 2010–2015

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wartość PKB w mln zł 1 445 297 1 566 813 1 629 392 1 656 842 1 719 704 1 798 302
Deficyt budżetowy  
w mln zł –106 115 –75 531 –60 138 –67 130 –58 980 –45 976

Deficyt budżetowy  
jako % PKB –7,3 –4,8 –3,7 –4,1 –3,4 –2,6

Dług publiczny w mln zł 767 844 847 706 875 085 922 563 863 810 919 660
Dług publiczny jako % 
PKB 53,1 54,1 53,7 55,7 50,2 51,1

Dochody ogółem 554 388 610 288 636 262 635 909 655 167 700 326
Dochody ogółem  
jako % PKB 38,4 39,0 39,0 38,4 38,7 38,9

Wydatki ogółem 660 503 685 819 696 400 703 039 724 147 746 302
Wydatki ogółem  
jako % PKB 45,7 43,8 42,7 42,4 42,1 41,5

Źródło: GUS (2016).

Pozytywne dane statystyczne i zarysowujące się tendencje obrazujące stan sek-
tora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce pozwalają na stwierdzenie, że 
instytucje sektora general government mają podstawy do efektywnej realizacji swoich 
dwóch zasadniczych funkcji w gospodarce, tj.: 1) wytwarzania dóbr nierynkowych oraz 
2) dokonywania redystrybucji dochodów. Powyższe dane świadczą także o przyjęciu 
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skutecznej strategii zarządzania w sektorze finansów publicznych, a także wykorzy-
staniu odpowiednio dobranych metod i narzędzi zarządczych. Wyróżnia się bowiem 
cztery główne wskaźniki takiej oceny (Rutkauskas, 2015): 1) deficyt budżetowy, 2) dług 
publiczny, 3) wartość wydatków publicznych, 4) łączna wartość wpływów podatkowych 
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Pierwsze dwa wskaźniki zostały wyko-
rzystane jako kryteria traktatu z Maastricht. Natomiast dwa pozostałe związane są przede 
wszystkim z realizacją założeń i wymogów przyjętych na poziomie krajowym w postaci 
polityki fiskalnej. Wymogi UE oraz chęć osiągnięcia długoterminowych korzyści spo-
łecznych i gospodarczych przyczynić się powinny do podejmowania kolejnych działań 
przyczyniających się do ograniczenia deficytu budżetowego. Zgodnie z Country Specific 
Recommendation (CSR) opracowanej dla Polski i przyjętej przez Komisję Europejską 
w naszym kraju docelowy poziom deficytu powinien kształtować się na poziomie 1% 
PKB, a w okresie dekoniunktury możliwy jest wzrost do poziomu nie wyższego niż 3% 
PKB. Optymalny kształt i zasady realizacji polityki fiskalnej powinny opierać się na wy-
mogach i regulacjach Unii Europejskiej oraz ocenie możliwości i zasobów wewnętrznych 
w gospodarce krajowej.  

Analiza danych obrazujących stan sektora finansów publicznych w innych krajach 
UE (Kosycarz, 2015) wskazuje, że skutki załamania w sektorze finansów publicznych 
i liczne przykłady udzielania pomocy publicznej instytucjom bankowym skłoniły rządy 
wielu państw na świecie (w tym także Komisję Europejską) do podejmowania nadzwy-
czajnych działań z wykorzystaniem niestandardowych instrumentów, których celem było, 
i w dalszym ciągu jest, ograniczenie skutków kryzysu gospodarczego. Wzrost wydatków 
rządowych przy ograniczonych dochodach budżetowych, wynikających przede wszyst-
kim ze spowolnienia gospodarczego, przekładał się przede wszystkim na efekty w postaci 
wzrostu wartości deficytu i długu publicznego, a w mniejszym zakresie na pobudzenie ak-
tywności gospodarczej. Ta sytuacja wymusiła z kolei konieczność podejmowania bardziej 
radykalnych działań w sferze finansów publicznych i poszukiwania nowych rozwiązań 
instytucjonalnych. Jednym z takich przykładów jest propozycja wprowadzenia programu 
określanego jako helicopter money. 

2. Stabilność publicznego systemu finansowego versus równowaga 
fiskalna 

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych powinny 
być rozpatrywane w dwóch zasadniczych ujęciach: 

1) zrównoważonej polityki fiskalnej, 
2) utrzymania stabilności sektora finansów publicznych.
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Istnieją silne zależności pomiędzy stabilnością finansów publicznych a zacho-
waniem równowagi budżetowej. Najczęściej można wytłumaczyć je w ten sposób, że 
nierównowaga budżetowa przekłada się na wzrost długu publicznego, liczonego zarówno 
w wartościach nominalnych, jak i w relacji do PKB. Jednym z elementów, które pozwoli-
łyby na utrzymanie długu publicznego na poziomie optymalnym i poziomie wymaganym 
w kryteriach z Maastricht, jest utrzymanie stosunkowo wysokiego poziomu tempa wzro-
stu PKB. Dokonując porównań stanu finansów publicznych w większości krajów UE, 
wydaje się, że część państw jest słabo przygotowana na ewentualne negatywne zmiany 
koniunktury gospodarczej. 

Jednym z najistotniejszych wskaźników obrazujących stabilność fiskalną sektora 
publicznego jest saldo pierwotne, które w porównaniu z saldem nominalnym/rzeczy-
wistym obrazuje działania fiskalne rządu, na które ma on istotny wpływ. Natomiast, 
pomijane w tym wskaźniku, koszty spłaty długu są uzależnione od: 1) wielkości długu 
zaciągniętego przez poprzednie rządy, 2) struktury długu, 3) kursu walutowego, 4) stóp 
procentowych (Moździerz, 2009, s. 52–53).

Pojęcie stabilności sektora finansów publicznych jest pojęciem szerszym niż zagad-
nienia związane z opracowaniem i realizacją zrównoważonej polityki fiskalnej. Działania 
podejmowane przez instytucje w sektorze finansów publicznych w zakresie utrzymania 
jego stabilności rozpatrywać należy także w wąskim i szerokim ujęciu. W wąskim ujęciu 
stabilność systemu finansów publicznych identyfikowana jest często jako fiscal sustain-
ability i obejmuje działania skoncentrowane na prowadzeniu zrównoważonej polityki 
fiskalnej. Efektem takich działań jest utrzymanie wartości deficytu budżetowego i długu 
publicznego na poziomie niższym od wymaganego w kryteriach z Maastricht. Oznacza 
to, że pojęcie stabilności fiskalnej jest ujęciem szerszym, w skład którego wchodzą 
działania w zakresie polityki fiskalnej, zachowania dyscypliny budżetowej oraz wartości  
i/lub dynamiki długu publicznego. W literaturze występują najczęściej trzy podejścia do 
wyjaśnienia stabilności fiskalnej (Krejdl, 2006; Keliuotytė-Staniulėnienė, 2015):

1) w pierwszym podejściu równowaga fiskalna jest związana z wypłacalnością 
(czyli zdolnością do obsługi bieżącego zadłużenia);

2) w drugim podejściu prowadzenie zrównoważonej polityki fiskalnej zapewnia 
odpowiedni (wymagany) stosunek długu do PKB;

3) w trzecim podejściu uwzględnia się zarówno wypłacalność, jak i ograniczanie 
wzrostu długu publicznego.

Jednym z elementów wykorzystywanych do oceny poziomu stabilności jest tzw. luka 
stabilności. Jest to zdyskontowana – w stosunku do obecnej wartości – suma deficytów 
przyszłych okresów obliczona przy założeniu, że inne parametry pozostaną bez zmian 
(np. stopa dyskontowa czy wzrost PKB). Jest to parametr określający skalę potencjalnych 
zobowiązań państwa w przyszłości.  

W szerszym ujęciu stabilność publicznego systemu finansowego odnosi się do działań 
w dłuższym, wieloaspektowym horyzoncie czasowym, służących nie tylko ocenie stanu 
finansów w sektorze publicznym, ale także ocenie ich wpływu na zachowania społeczne 
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i stan gospodarki realnej. Stabilność publicznego systemu finansowego jest zagadnie-
niem wieloaspektowym i rozpatrywanym w dłuższym terminie. Według International 
Federation of Accountants (IFAC, 2015) wskazywane są trzy elementy długoterminowej 
stabilności finansowej podmiotów sektora publicznego. Są to:

1) możliwość gromadzenia dochodów publicznych, 
2) kształtowanie się optymalnej wartości długu publicznego,
3) dostarczanie usług w sektorze publicznym. 
Jeżeli instytucje sektora publicznego w pełnym, możliwym zakresie i na optymal-

nym poziomie realizują te trzy zasadnicze cele swojej działalności, to można powiedzieć, 
że system finansów publicznych zachowuje stabilność w ujęciu długoterminowym.  

Szczegółowe, a jednocześnie bardzo trafne ujęcie stabilności publicznego systemu 
finansowego proponują eksperci z OECD (2009, s. 8). Wskazują oni, że stabilność finan-
sów publicznych powinna opierać się na następujących czterech zasadniczych kryteriach:

1) odpowiedzialności i zdolności rządów do finansowania istniejących i przyszłych 
zobowiązań;

2) zdolności rządów do wspierania wzrostu gospodarczego w długim okresie;
3) sprawiedliwości i zdolności rządu do realizacji świadczeń finansowych netto dla 

przyszłych pokoleń, tak aby nie odbierać korzyści obecnej generacji;
4) utrzymaniu systemu podatkowego na poziomie stabilnym, bez konieczności 

zwiększania obciążeń podatkowych w przyszłości. 
W efekcie realizacji powyższych kryteriów funkcjonowanie i organizacja sektora 

finansów publicznych przyczynia się do osiągnięcia stanu definiowanego jako zrówno-
ważony, optymalny i zachowujący stan równowagi długoterminowej.  

Reasumując, stabilność sektora finansów publicznych jest pojęciem szerszym niż 
tylko zrównoważony jego stan wynikający z przyjętej i realizowanej polityki fiskalnej. 
W kontekście podejmowanych działań związanych w utrzymaniem stabilności sektora 
finansów publicznych niezmiernie istotna jest kwestia zachowania jego wypłacalności. 
Wypłacalność definiowana jest jako stan, w którym bieżąca wartość długu wraz z dys-
kontowaną na dzisiaj wartością przyszłych wydatków nie przekracza zdyskontowanych 
na dzisiaj przyszłych dochodów (Ciżkowicz, Michalska, Rzońca, 2011, s. 50). Możliwość 
zadłużania się sektora publicznego jest determinowana wieloma czynnikami. Jednym 
z najważniejszych jest udział inwestorów na rynku krajowym, a w przypadku inwestorów 
zagranicznych – także na rynkach międzynarodowych. W Polsce w 2016 r. udział długu 
denominowanego w walutach wynosi 33,7% całości zadłużenia. Zarysowująca się tenden-
cja spadku udziału długu denominowanego w walutach obcych zmniejsza ryzyko waluto-
we, co mogłoby zmuszać rząd do obrony kursu w celu utrzymania konstytucyjnego progu 
długu do PKB. Kolejnym czynnikiem wpływającym na stan zadłużenia publicznego jest 
skala emisji papierów skarbowych, zarówno tych kierowanych na rynek krajowy, jak 
i międzynarodowy. Wartość wyemitowanego długu publicznego ma decydujący wpływ 
na ceny obligacji. Ich wzrost powoduje obniżenie ich rentowności, co jest zjawiskiem 
korzystnym, gdyż oznacza więcej środków w budżecie dzięki malejącym kosztom obsługi 
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zadłużenia. Ocena możliwości zadłużania się w kontekście kosztów długu publicznego 
jest szczególnie istotna w długoterminowej perspektywie zmian społecznych, ekonomicz-
nych i finansowych w kraju. 

W ostatnich latach decyzje rządów zmierzają przede wszystkim w kierunku coraz 
większego zaostrzenia dyscypliny fiskalnej, zarówno na poziomie krajowym – poprzez 
różnego rodzaju inicjatywy oszczędnościowe – jak i poprzez wprowadzanie na pozio-
mie krajowym i w ujęciu Unii Europejskiej nowych regulacji, instrumentów i zasad 
zarządzania środkami publicznymi. W obliczu nowej sytuacji rynkowej niezbędnym 
elementem jest przeprowadzenie zmian w sektorze finansów publicznych, aby dostosować 
możliwości realizacji wydatków i uzyskiwania dochodów do poziomu odpowiadającego 
bieżącym, pokryzysowym wymaganiom. Jednym z instrumentów wykorzystywanych 
do utrzymania stabilności publicznego sektora finansowego są różnego rodzaju reguły  
fiskalne. Reguły fiskalne są jednak przykładem instrumentu, który charakteryzuje się małą 
elastycznością i w okresie kryzysu finansowego oraz gospodarczego nie ma możliwości 
jego wystarczającego, efektywnego wykorzystania, dążąc między innymi do utrzymania 
deficytu budżetowego na optymalnym poziomie. Stosowanie reguł fiskalnych w okresie 
złej koniunktury nie jest rozwiązaniem optymalnym. Zbyt restrykcyjna polityka fiskalna, 
mająca na celu konsolidację fiskalną, może przyczynić się do ograniczenia tempa wzrostu 
gospodarczego i spadku wartości PKB. 

3. Mierniki stabilności publicznego systemu finansowego 

Mierniki stabilności publicznego systemu finansowego rozpatrywać należy za-
równo w ujęciu wartościowym (ocena obiektywna), jak i poddawać ocenie jakościowej. 
Ponadto dostrzegać należy istotę i znaczenie oraz dokonywać oceny wpływu pozostałych, 
zewnętrznych czynników determinujących stabilność publicznego systemu finansowego. 
Są to uwarunkowania, które mogą zdestabilizować stan finansów państwa, jak również 
wpłynąć na pozycję kraju na arenie międzynarodowej. Rozpatrywanie zagadnień zwią-
zanych z oceną stabilności publicznego systemu finansowego należy przeprowadzać także 
z uwzględnieniem czynnika czasu, tj. w ujęciu krótko-, średnio- oraz długoterminowym. 
Ocena stabilności systemu finansowego powinna być dokonywana w ujęciu nie bieżącej 
oceny, lecz z perspektywy co najmniej jednego cyklu finansowego lub cyklu koniunktu-
ralnego. Taki obraz zmian i ocena wpływu kryzysu finansowego stwarzać może podstawę 
do identyfikacji ryzyk i zagrożeń występujących na rynku. W tym kontekście możliwe 
jest zestawienie możliwych do wykorzystania mierników stabilności publicznego systemu 
finansowego. Są to między innymi:

a) mierniki oceny ilościowej (wskaźnikowej) w zakresie: 
 – wartości deficytu budżetowego,
 – długu publicznego,
 – rentowności obligacji skarbowych, 
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 – wartości CDS jako oceny ryzyka na rynku usług finansowych,
 – bilansu obrotów bieżących jako odzwierciedlenie nastawienia i nastrojów 
inwestorów zagranicznych;

b) mierniki subiektywnych opinii, zachowań i oczekiwań uczestników rynku: 
 – tendencje rynkowe, 
 – ocena preferencji i nawyków społecznych,
 – badania zachowań i nastrojów społecznych;

c) mierniki oceny zachowań instytucjonalnych:
 – przyjęte strategie działania i decyzje władz centralnych,
 – przyjęte strategie działania i decyzje władz samorządowych – kierunek roz-
woju lokalnego i regionalnego,  

 – dążenie do samowystarczalności finansowej na poziomie sektora 
ubezpieczeniowego;

d) mierniki w ujęciu czasowym (terminowym):
 – krótkoterminowe – bieżące, 
 – długoterminowe, co najmniej jednego cyklu finansowego lub cyklu 
koniunkturalnego, 

e) mierniki uzależnione od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, 
oceny standingu rynkowego i oceny przez podmioty zewnętrzne: 

 – krajów wysoko rozwiniętych – mierniki dostosowane do poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju z silną światową walutą,

 – krajów słabo rozwiniętych, 
 – krajów transformujących swoje gospodarki.  

Powyższy zestaw mierników ma charakter wieloaspektowy i został utworzony 
w oparciu o obserwacje i doświadczenia wynikające z globalnego kryzysu finansowego. 
Każdy z mierników powinien został poddany dalszej szczegółowej analizie w oparciu 
o ocenę posiadanych wartości informacyjnych i sygnalnych, które należy wykorzystać 
w identyfikacji możliwości pojawienia się nierównowag na rynku, zagrożeń i zmian, które 
mogłyby przyczynić się do wystąpienia niestabilności w sektorze finansów publicznych. 
Oznacza to, że przygotowany zestaw mierników powinien zostać poddany dalszym 
badaniom i szczegółowym ocenom. 

Podsumowanie

W dobie kryzysu istnieje potrzeba utrzymania zarówno stabilności sektora finansów 
publicznych, jak i podejmowania działań przyczyniających się do zrównoważenia fiskalne-
go, bowiem deficyt z okresu kryzysu może utrzymywać się długo i przeistoczyć się w per-
manentny dług publiczny. Dlatego działania związane z utrzymaniem stabilności sektora 
finansów publicznych nie są ani łatwe do wdrożenia, ani bezkosztowe. Ponadto oznacza to, 
że sektor finansów publicznych ma do realizacji dwa sprzeczne cele: z jednej strony dążenie 
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do ograniczania deficytu budżetowego lub też zachowania optymalnego, prorozwojowego 
jego poziomu, co prowadzić ma do długoterminowego ograniczania wartości długu pu-
blicznego i kosztów jego obsługi. Z drugiej strony kryzys finansowy i gospodarczy w wielu 
krajach na świecie przyczynił się do spadku aktywności gospodarczej, której pobudzenie 
wymaga dodatkowych nakładów – głównie tych pochodzących ze źródeł publicznych. To 
z kolei prowadzić może do wzrostu wydatków publicznych i coraz wyższych deficytów 
budżetowych w kolejnych latach, a w konsekwencji także wzrostu długu publicznego. Zbyt 
wysokie koszty obsługi długu (jako wydatki sztywne) zmniejszają przestrzeń dla wydat-
ków elastycznych, których znaczenie w aktywizacji procesów gospodarczych jest znacznie 
większe. Wszystko to skutkować może pogorszeniem się sytuacji gospodarczej w kraju. 
To z kolei jest niebezpieczne dla sektora finansów publicznych. Państwo traci zaufanie 
inwestorów międzynarodowych, wzrastają koszty obsługi długu, a rząd jest zmuszony do 
prowadzenia bardziej restrykcyjnej polityki fiskalnej. Taki obraz finansów publicznych 
prowadzi wprost do jego destabilizacji. Dlatego poszukiwanie czynników, miar i uwarun-
kowań utrzymania stabilności w sektorze finansów publicznych powinno opierać się na 
analizie aktualnego stanu gospodarki oraz identyfikacji ryzyk, których materializacja jest 
możliwa. Stabilność sektora finansowego rozpatrywać należy kompleksowo, a działaniach 
podejmowanych przez instytucje z sektora publicznego należy wyeksponować szeroko 
pojętą sprawiedliwość, odpowiedzialność i zdolność rządu do realizacji świadczeń finan-
sowych nie tylko obecnie, ale przede wszystkim w ujęciu długoterminowym. 
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THE ESSENCE, MEASURES AND EVALUATION OF THE PUBLIC FINANCIAL 
SYSTEM STABILITY IN THE CONTEXT OF EXPERIENCES OF THE GLOBAL 

FINANCIAL CRISIS
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Summary. In the times of crisis, there is a particular need to maintain the stability of the public 
finance sector. However, the need to undertake stimulating and activating measures processes 
causes many difficulties in maintaining the fiscal balance. Increasingly, it points to the need to 
seek a new paradigm in public finances, which will use the experience from the global financial 
crisis. Among other things, it must be distinguished between maintaining public finance stability 
and maintaining fiscal sustainability. The aim of this article is to present the essence and the role 
as well as to assess the stability of the public financial system, by identifying its basic metrics, 
features and conditions.
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Streszczenie. Polski sektor instytucji rządowych i samorządowych jest od lat 70 XX wieku 
obarczony długiem, który narastał ze szczególnym natężeniem w ostatniej dekadzie. Koszty ob-
sługi tego zadłużenia stanowią obecnie duże obciążenie zarówno dla budżetu państwa, jak i dla 
samorządów lokalnych. Utrudniają realizację reguł wydatkowych. Próby kontrolowania tempa 
zadłużenia i konsolidacji finansów publicznych okazały się mało skuteczne. Pod presją trwającej 
od 2009 r. procedury nadmiernego deficytu w 2014 r. zredukowano część długu Skarbu Państwa 
i wprowadzono nowe ramy fiskalne. Działania te przyniosły przejściowo poprawę sytuacji, lecz 
prognozy na najbliższe trzy lata wskazują na dalszy (choć wolniejszy niż w przeszłości) wzrost 
zadłużenia państwa. Może to utrudnić bądź opóźnić wdrożenie Planu na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, bowiem plan ten będzie wymagał znacznych nakładów kapitału na reindustrializację 
naszej gospodarki narodowej oraz realizację przedsięwzięć zorientowanych na podniesienie po-
ziomu życia Polaków. 

Wprowadzenie

Można wskazać wiele przyczyn, dla których poszczególne kraje popadają w pułapkę 
zadłużenia. Problem polega na tym, że państwa o dużym potencjale gospodarczym i silnej 
walucie potrafią wyjść z tej pułapki bez szwanku, inne – tracą suwerenność decyzyjną 
i muszą podporządkować się dyktatowi wierzycieli. Aby nie dopuścić do takiego stanu, 
wprowadza się ramy (reguły) fiskalne i normy ostrożnościowe w zarządzaniu finansami 
sektora instytucji rządowych i samorządowych. Analiza danych liczbowych i faktów 
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jest przesłanką wnioskowania o skuteczności reguł fiskalnych w zarządzaniu długiem 
publicznym. 

Polskie ramy fiskalne oparte są na zestawie reguł. Na poziomie sektora instytucji 
rządowych i samorządowych jest to stabilizująca reguła wydatkowa, na poziomie sek-
tora finansów publicznych – reguła długu, natomiast na poziomie jednostek samorządu 
terytorialnego – indywidualne limity zadłużenia. Reguła długu, której głównym celem 
jest niedopuszczenie do przekroczenia przez państwowy dług publiczny (obliczany przy 
zastosowaniu polskiej metodyki) progu 60 proc. PKB, zapisana jest w Konstytucji RP 
i uzupełniona progami ostrożnościowymi oraz warunkami korekty stabilizującej reguły 
wydatkowej1. Stabilizująca reguła narzuca ograniczenia na finanse publiczne corocznie, 
a nie jedynie po przekroczeniu progu, oraz umożliwia prowadzenie antycyklicznej poli-
tyki fiskalnej.

Chociaż niemal od pierwszych lat transformacji ustrojowej polityka zarządzania 
długiem publicznym była w naszym kraju podporządkowana regułom fiskalnym, nie za-
pobiegła narastaniu długu publicznego i permanentnym deficytom budżetu państwa, a od 
kilku lat – także budżetów jednostek samorządu lokalnego. Trudności w utrzymaniu pod 
kontrolą wyniku finansowego sektora instytucji rządowych i samorządowych mają źródło 
w zdeformowanej strukturze naszej gospodarki narodowej, patologicznym rynku pracy, 
wadliwym i nieprzejrzystym systemie podatkowym, wysokiej zależności od zagranicz-
nych inwestorów bezpośrednich i portfelowych. Jest to następstwo podporządkowania 
strategii rozwoju naszego kraju doktrynie neoliberalnej, której zwolennicy byli głównymi 
architektami reform ustrojowych (Ancyparowicz, 2014). Udowodnienie słuszności tej 
tezy wymagałoby obszernej monografii, zakres problemowy niniejszego opracowania 
ogranicza się do diagnozy stanu finansów publicznych po reformach zorientowanych na 
obniżenie kosztów obsługi długu publicznego. 

1. Uwarunkowania polityczne przesłanką wzrostu długu publicznego 

Polska zadłużyła się w latach 70. w nadziei na szybką modernizację swojej gospo-
darki; w roku 1981 okazało się, że nie jest zdolna do terminowej spłaty zobowiązań. Pod 
koniec dekady Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy wsparły negocja-
cje w sprawie restrukturyzacji i redukcji zadłużenia pod warunkiem implementacji do 
polityki gospodarczej postulatów Konsensusu Waszyngtońskiego (World Bank, 1996,  
s. 14; Williamson, 2004, s. 2–4). Chodziło o prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, 
liberalizację importu oraz zniesienie ograniczeń dostępu zagranicznych inwestorów 
do polskiego rynku (Sachs, 1989, s. 24–29). Program reform ustrojowych, wdrożony 

1 Art. 216.1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483)  
stanowi: „Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których 
państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto”. Normy ostrożno-
ściowe wynikają także z art. 38a ustawy o finansach publicznych, która obniżyła po reformie OFE wysokość 
progów w mechanizmie korygującym o 7 pkt. proc. (z 50% na 43% i z 55% na 48%).
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w oderwaniu od kosztów społecznych, wywołał w latach 1990–1992 głęboki kryzys 
ekonomiczny i recesję. 

„Otóż – pisze Paul Krugman (2013, s. 209) – jeśli przyjrzymy się żądaniom zwolen-
ników polityki zaciskania pasa – a więc oczekiwaniom dotyczącym prowadzenia polityki 
fiskalnej skoncentrowanej na deficycie budżetowym, a nie na tworzeniu miejsc pracy, oraz 
polityki monetarnej skupionej na obsesyjnej wręcz walce z najdrobniejszymi przejawami 
inflacji nawet w obliczu masowego bezrobocia – dojdziemy do wniosku, że te wszystkie 
działania leżą w interesie wierzycieli, a nie w interesie dłużników i (lub) tych, którzy 
muszą pracować na swoje utrzymanie. Wierzyciele oczekują od władz, że uznają honoro-
wanie zobowiązań za swój najwyższy priorytet. Sprzeciwiają się też wszelkim działaniom 
w sferze monetarnej, które bądź pozbawiłyby banki zysków poprzez utrzymywanie stóp 
procentowych na niskim poziomie, bądź powodowały spadek wartości roszczeń na skutek 
inflacji”. 

W przypadku Polski powrót na ścieżkę wzrostu nastąpił w sferze realnej już po 
dwu i pół roku realizacji „szokowej terapii” i – w zasadzie – trwał z mniejszym lub więk-
szym natężeniem przez całe ostatnie ćwierćwiecze, lecz Polska wpadła w pięć pułapek 
rozwojowych:

 – średniego dochodu – PKB per capita to tylko 45% PKB per capita USA; połowa 
Polaków zarabia mniej niż 2,5 tys. zł na rękę, a pensje są trzykrotnie mniejsze 
niż w krajach wysoko rozwiniętych;

 – braku równowagi – 95 mld zł (5% PKB) rocznie trafia do zagranicznych  
inwestorów, 2 bln zł (113% PKB) wynoszą zobowiązania zagraniczne (polskie 
pasywa), ⅔ eksportu tworzą firmy zagraniczne, 50% przemysłu przypada na 
firmy zagraniczne;

 – przeciętnego produktu – wydatki na B+R kształtują się poniżej 1% PKB, tylko 
sześć polskich firm to światowe „championy”, tylko 13% małych i średnich 
przedsiębiorstw wprowadza innowacje (w UE – 31%), tylko 5% eksportu ma 
charakter innowacyjny;

 – demograficzna – rok 2016 może być początkiem ciągłego spadku liczby Polaków 
w wieku produkcyjnym, dziś żyje 7 mln osób w wieku przedprodukcyjnym, za 
20 lat będzie to 5,6 mln;

 – słabości instytucji – od 2004 r. przeprowadzono 44 nowelizacje ustawy o podat-
ku od towarów i usług, a luka wpływów z PTU (VAT) to 35–55 mld zł rocznie, 
zaś luka wpływów z CIT to 10–40 mld zł rocznie. 

„Co było przyczyną działania na szkodę państwa polskiego? Kształt ustawy prywa-
tyzacyjnej. Wykreowała ona patologiczną sytuację przy stole negocjacyjnym. Po jednej 
stronie zasiadali właściciele olbrzymich koncernów. Po drugiej stronie – urzędnicy, dla 
których omawiane sumy były czystą abstrakcją. Mieli oni władzę nad ogromnym mająt-
kiem, którego nie posiadali” (Ryśnik). W percepcji większości Polaków prywatyzacja 
wytyczała linię podziału między zniewoleniem (socjalizmem) a wolnością (kapitali-
zmem), toteż początkowo budziła wyłącznie pozytywne emocje. „Wszyscy chcieli dostać 
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swój własny kawałek własności, do życia albo pracy” (Åslund, 2010, s. 80). Panowało 
powszechne przekonanie, że własność prywatna, która wzbogaca właścicieli, w niewiele 
mniejszej mierze zapewnia również dobrobyt tym, którzy są tej własności pozbawieni 
(Hayek, 1986, s. 78). W ten sposób zlikwidowano niemal dwie trzecie wielkich zakładów 
przemysłowych, mimo że to one stanowiły wówczas główne źródło zasilania budżetu 
państwa. Utraconych wpływów z tytułu akumulacji finansowej i innych danin płaconych 
przez uspołecznione przedsiębiorstwa nie zrekompensowały zainicjowane w 1992 r. 
reformy systemu podatkowego, które w znacznej mierze przeniosły ciężar utrzymania 
państwa na (niezbyt zamożne) gospodarstwa domowe. Dążenie do utrzymywania kosztów 
płac na możliwie najniższym poziomie, wysoką tolerancję dla pracodawców łamiących 
prawa pracownicze uzasadniano potrzebą konkurowania o obecność zagranicznych 
koncernów. Można szacować, że patologiczne stosunki na rynku pracy spowodowały 
w latach 2000–2015 ubytek dochodów budżetowych rzędu 180–200 mld zł. 

Trudności zrównoważenia budżetu miały także kryminalne podłoże. W Polsce, 
podobnie jak w „wielu krajach przechodzących transformację gospodarczą wcielanie 
w życie idei określonych w Konsensusie, poza ogromnymi wstrząsami o charakterze 
makroekonomicznym, przyczyniło się do rozwoju szarej strefy w gospodarce oraz po-
głębiania nierówności w dochodach między poszczególnymi grupami społeczeństwa” 
(Oręziak, 2014, s. 33). Dochody z nielegalnej działalności (prostytucja, stręczycielstwo, 
przemyt i obrót narkotykami) szacowane są przez GUS na 12% polskiego PKB, lecz jeśli 
uwzględnić oszustwa i wyłudzenia zwrotu podatków – na 25% PKB (Łapiński, Peterlik, 
Wyżnikiewicz, 2015, s. 4; NIK, 2016). 

2. Skala i tempo narastania długu sektora instytucji rządowych  
i samorządowych

Wraz z normalizacją stosunków gospodarczych i wzrostem zamożności Polaków 
już pod koniec lat 90. minionego wieku pojawiła się szansa poważnego ograniczenia nie-
doboru środków budżetu państwa, a w sprzyjających warunkach nawet zrównoważenia 
budżetu (Ancyparowicz, 2014). Na przeszkodzie stanęła wdrożona z dniem 1 stycznia 
1999 r. eklektyczna reforma ubezpieczeń społecznych, która przekierowała – za pośred-
nictwem otwartych funduszy emerytalnych – rosnący z roku na rok strumień zasobów 
publicznych na rynek kapitałowy. Szacuje się, że bezpośrednim skutkiem partycypacji 
OFE w składce emerytalnej był wzrost zadłużenia Skarbu Państwa o ok. 300 mld zł, 
w rachunku ciągnionym (tj. po uwzględnieniu kosztów odsetek od tej kwoty) zadłużenie 
to można szacować na ok. 200 mld zł (Bezpieczeństwo, 2013). 

Permanentny stan niedoboru środków w budżecie państwa generował coraz wyższe 
zadłużenie Skarbu Państwa, bo mimo cięć wydatków bieżących oraz ograniczania wy-
datków inwestycyjnych mechanizm procentu składanego coraz bardziej zwiększał koszty 
obsługi zadłużenia. Rekordowe były pod tym względem lata 2012–2013, kiedy to odsetki 
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z tytułu zadłużenia Skarbu Państwa wyniosły 42,5–43,5 mld zł (kwotę równoważną 
wpływom z PIT), absorbując ok. 15% wydatków ogółem budżetu państwa. 

Tę sytuację starano się maskować, wstrzymując bądź ograniczając finansowanie 
podmiotów sektora rządowego, dopuszczając do zadłużania szkół wyższych, publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej, placówek naukowo-badawczych i innych podmiotów 
publicznych. Wiele zadań leżących dawniej w gestii administracji centralnej powierzano 
samorządom terytorialnym, choć nie zawsze znajdowało to merytoryczne uzasadnienie2. 
Ograniczano na różne sposoby dotacje dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opóźniano 
termin ich przekazywania, nie zważając, że należne świadczenia socjalne muszą być 
w takiej sytuacji realizowane przy wsparciu komercyjnymi pożyczkami, których obsługa 
dodatkowo zwiększa zadłużenie. Tego rodzaju kreatywna księgowość nie zapobiegła 
narastaniu długu publicznego (tabela 1).

Tabela 1. Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją; stan na 31 grud-
nia (w mld zł)

Rok Ogółem Sektor 
rządowy

Sektor 
samorządowy

Sektor ubezpieczeń 
społecznychSkarb 

Państwa FUS

1999 278,2 264,9 264,4 6,2 7,1 7,1
2000 288,3 267,6 266,8 9,4 11,3 10,2
2001 314,7 285,6 283,9 14,9 14,2 13,2
2002 365,4 330,7 327,9 18,5 16,3 15,0
2003 415,9 381,8 378,9 21,8 12,3 11,2
2004 440,5 405,2 402,9 24,5 10,8 10,1
2005 477,1 442,3 440,2 27,3 7,5 7,1
2006 518,2 482,2 478,5 30,9 5,1 5,1
2007 537,4 503,6 501,5 31,1 2,7 2,7
2008 609,4 572,7 569,9 33,9 2,8 2,8
2009 693,6 635,9 631,5 45,3 12,5 12,5
2010 778,7 705,9 701,9 59,9 12,9 12,9
2011 861,2 772,6 771,1 70,4 18,2 18,2
2012 889,7 795,7 793,9 72,8 21,1 21,1
2013 945,2 839,9 838,0 74,1 31,3 31,3
2014 898,8 781,8 779,9 77,1 39,9 39,9
2015 958,9 836,4 834,5 77,1 45,4 45,4

Źródło: Ministerstwo Finansów (2016).

2  W ramach decentralizacji funkcji państwa na mocy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: DzU z 2015 r., poz. 513, z późn. zm.) zwiększono samo-
dzielność finansową jednostek samorządu terytorialnego, trzy lata później ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU 2006, nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) zachęcała samorządy 
lokalne do realizacji projektów i programów z wykorzystaniem środków unijnych. 
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Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją rosło w latach 
1999–2015 średnio w tempie po 8,0% rocznie; dług po konsolidacji wzrósł z 273,4 mld zł 
do 877,3 mld zł, czyli zwiększał się w tempie słabszym o ok. 0,5 pkt. proc. Dług sektora 
rządowego przed konsolidacją narastał w tempie po ok. 7,5% rocznie, po konsolidacji 
wzrósł z 264,1 mld zł do 805,1 mld zł, a więc wolniej średnio o ok. 0,3 pkt. proc. W tym 
samym tempie zadłużał się Skarb Państwa. Zadłużenie sektora samorządowego przed kon-
solidacją wzrosło w ciągu analizowanego okresu 12,5 razy, po konsolidacji – z 6,1 mld zł  
do 72,1 mld zł, tj. 11,7 razy. Szczególnie wysoka dynamika narastania długu jednostek 
samorządu terytorialnego cechowała (z uwagi na niską podstawę) lata 1999–2000, później 
względne przyrosty zadłużenia ulegały wahaniom, przy czym dynamika zadłużania 
jednostek samorządu lokalnego wyraźnie zmniejszyła się po 2010 r. po wejściu w życie 
nowej ustawy o finansach publicznych oraz zmianie ram fiskalnych3. Średnio w ciągu 
ostatnich szesnastu lat jednostki samorządu terytorialnego zadłużały się w tempie po 
17,1% rocznie (po konsolidacji w tempie 16,1%). Zadłużenie rosło tak szybko, że podjęto 
kroki prawne, które miały przyczynić się do większej przejrzystości i dyscypliny w go-
spodarce finansowej JST4. 

W 2010 r. wprowadzono instrumenty (reguły fiskalne), w myśl których planowane 
wydatki bieżące samorządów lokalnych nie mogą być wyższe niż planowane dochody 
bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzedzających i wolne środki. Ta 
reguła nadal obowiązuje. Natomiast od 1 stycznia 2014 r. w miejsce wcześniej obowiązu-
jących ogólnych przepisów5 przygotowano indywidualne limity zadłużenia, podlegające 
modyfikacjom w zależności m.in. od łącznej kwoty uzyskanej ze spłaty zobowiązań, 
wielkości dochodów i wydatków bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku oraz relacji 
tych wartości na przestrzeni trzech lat. Przyniosło to wyraźną poprawę sytuacji. Według 
wstępnych danych Ministerstwa Finansów (MF, 2016) zawartych w uchwałach jednostek 
samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych w 2014 r. indy-
widualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, określonego w art. 243 ustawy o finansach 

3  Nowa ustawa usystematyzowała przepisy dotyczące uchwały budżetowej jednostek samorządu teryto-
rialnego, wskazując, że składa się ona z budżetu oraz załączników. Zgodnie z art. 214 przywołanej ustawy 
w załącznikach zamieszcza się: zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetów JST, plan 
dochodów placówek oświatowych, plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. 
Ponadto samorządy zostały prawnie zobowiązane do opracowywania czteroletniej prognozy finansowej (na 
rok budżetowy oraz kolejne trzy lata). W wykazie przedsięwzięć wieloletnich JST ujmują programy, projekty 
i zadania realizowane w dłuższej perspektywie czasowej, w tym przedsięwzięcia realizowane z udziałem 
środków unijnych oraz inwestycje wykonywane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

4  Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie szczególne zasady rachunkowości w układzie zadaniowym JST 
oraz regulacje dotyczące sprawowania przez Ministra Finansów ogólnej kontroli efektywności i skuteczności 
realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów. Umożliwia to 
lepszą kontrolę Ministra Finansów i stanowi istotną przesłankę opracowania wieloletnich planów finansowych 
państwa.

5  Zadłużaniu się JST miały zapobiec wymogi, aby relacja długu do dochodu na koniec roku budżetowego 
nie przekraczała 60%, a wydatki na obsługę długu oraz udzielonych poręczeń i gwarancji w danym roku 
budżetowym nie były wyższe niż 15% dochodów w tym okresie (jeśli zaś państwowy dług publiczny prze-
kroczyłby 55% – nie wyższe niż 12%).
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publicznych, nie spełniały 64 jednostki, z tego: 47 gmin, 16 powiatów i jedno miasto na 
prawach powiatu. W łącznej kwocie zobowiązań wszystkich JST największą część sta-
nowią zobowiązania miast na prawach powiatu (45,0% w 2014 r. oraz 45,7% w I półroczu 
2015 r.). Udział zobowiązań gmin w latach 2004–2014 utrzymywał się w przedziale ok. 
36–40% (na koniec 2014 r. udział wyniósł 36,7%, a na koniec I półrocza 2015 r. 36,3%). 
Udział zobowiązań województw i powiatów kształtował się w ostatnich latach na pozio-
mie ok. 8–10% (na koniec I półrocza 2015 r. wyniósł on odpowiednio 9,8% oraz 8,1%). 
W strukturze zobowiązań sektora samorządowego dominowało zadłużenie krajowe, choć 
udział zadłużenia zagranicznego stopniowo wzrastał i na koniec czerwca 2015 r. wyniósł 
21%. Największy udział w długu JST i ich związków stanowiły kredyty i pożyczki (94% 
na koniec czerwca 2015 r.).

Natomiast niewiele zdziałano, aby powstrzymać zadłużenie sektora ubezpieczeń 
społecznych. Zadłużenie to jest – w zasadzie – tożsame z niedoborem środków Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Deficyt FUS podlegał znacznym wahaniom, w zależności od 
koniunktury i sytuacji na rynku pracy, jednak w 2015 r. był (przed konsolidacją) 6,4 razy 
wyższy w porównaniu ze stanem na koniec 1999 r. Po konsolidacji zadłużenie tego fun-
duszu zmniejszyło się z 3,1 mld zł na początku badanego okresu do zaledwie 100 mln zł 
w końcu 2015 r. Porównując zadłużenie FUS przed i po konsolidacji, można ocenić skalę 
zaległości sfery budżetowej z tytułu należnych ZUS składek na ubezpieczenia społeczne. 

Opóźnienia transferów pieniężnych między poszczególnymi sektorami poprawiają 
wizualnie sytuację Skarbu Państwa, przenosząc część długu na inne instytucje i podmioty 
sfery budżetowej. Wyjaśnia to przyczynę, dla której udział sektora rządowego w długu 
publicznym jest wyższy po konsolidacji niż przed nią. Jednak nie ulega wątpliwości, że 
utrzymała się tendencja spadkowa partycypacji sektora rządowego w zadłużeniu ogółem, 
kosztem pozostałych sektorów finansów publicznych. Tezę tę potwierdzają następujące 
dane:

 – przed konsolidacją udział sektora rządowego wyniósł w 1999 r. 95,2%, w 2015 r.  
87,2% (obniżył się o 8,0 pkt. proc.); po konsolidacji udział sektora rządowego 
stanowił odpowiednio 96,6% oraz 91,8% (zmniejszył się tylko o 4,8 pkt. proc.); 

 – przed konsolidacją udział sektora samorządowego wyniósł w 1999 r. 2,2%, 
w 2015 r. 8,1% (wzrósł o 5,9 pkt. proc.); po konsolidacji udział sektora samorzą-
dowego stanowił odpowiednio 2,3% oraz 8,2% (zwiększył się o 5,9 pkt. proc.);

 – przed konsolidacją udział sektora ubezpieczeń społecznych wyniósł w 1999 r. 
2,6%, w 2015 r. 7,7% (wzrósł o 5,1 pkt. proc.); po konsolidacji udział sektora 
samorządowego stanowił odpowiednio 1,1% oraz 0,0% (spadł o 1,1 pkt. proc.).
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3. Związek między reformą OFE a względną poprawą sytuacji 
finansowej państwa

Na politykę finansową w Polsce w istotnym stopniu oddziałuje zasada acquis 
communautaire przyjęta w traktacie akcesyjnym. W dzisiejszym stanie prawnym nasz 
kraj musi wykazać gotowość uczestnictwa w Europejskim Mechanizmie Kursowym 
(European Exchange Rate Mechanism – ERM II), a to (między innymi) nakłada obo-
wiązek systematycznego monitorowania standingu finansowego państwa i składania na 
ten temat raportów Komisji Europejskiej. Uzasadnieniem merytorycznym tej praktyki 
jest fakt, że wraz z postępującą globalizacją odległe geograficznie rynki kapitałowe oraz 
zdolności wytwórcze stają się coraz bardziej wzajemnie powiązane, co powoduje, że 
lokalne zaburzenia równowagi sektora finansów publicznych przenoszą się na rynki 
regionalne i światowe (Małkiewicz, 2010, s. 80–82). Ryzyko to jest tym wyższe, im 
bardziej zadłużony jest kraj w stosunku do potencjału swej gospodarki, zaś potencjał ten 
mierzy się wielkością PKB. Wychodząc z takich przesłanek, w celu minimalizacji ryzyka 
niewypłacalności w traktacie ustanawiającym Unię Europejską kraje członkowskie zobo-
wiązały się w art. 126 TFUE (dawny art. 104 TWE) do „unikania nadmiernego deficytu 
budżetowego”, informowania Komisji Europejskiej o bieżącym i prognozowanym stanie 
finansów oraz – w przypadku przekroczenia referencyjnego poziomu wskaźników kon-
wergencji fiskalnej6 – podjęcia działań naprawczych. 

Procedura sanowania finansów publicznych (excessive deficit procedure – EDP) 
składa się z: notyfikacji fiskalnej, badania dyscypliny budżetowej, wydania opinii 
Ecofinu, decyzji Rady, przekazania zaleceń i określenia terminu redukcji nadmiernego 
deficytu, oceny efektywności programu konsolidacji sektora finansów publicznych, 
publikacji decyzji Rady o wdrożeniu procedury nadmiernego deficytu, wezwania 
kraju członkowskiego do podjęcia kroków ograniczających deficyt do akceptowalnego 
poziomu, a jeśli to nie przynosi efektów – nałożenia sankcji i kar pieniężnych. Sankcje 
wobec państw strefy euro przyjmują formę nieoprocentowanego depozytu w UE, które-
go kwota składa się ze składnika stałego (0,2% PKB) i zmiennego (1/10 różnicy między 
deficytem wyrażonym jako procent PKB w roku, w którym deficyt został uznany za 
nadmierny, a wartością bazową). Jeżeli w ciągu dwóch kolejnych lat nadmierny deficyt 
nie zostanie skorygowany, depozyt wzrasta do 0,5% PKB i jest z zasady przekształcany 

6  Kryteria konwergencji (w przypadku państw strefy euro zwane kryteriami spójności) dzieli się na trzy 
rodzaje: kryteria pieniężne dotyczące stabilności cen (ocena bazuje na zharmonizowanym wskaźniku inflacji 
towarów i usług konsumpcyjnych – wskaźniku HICP) i długoterminowych stóp procentowych (oceniane 
na podstawie dochodowości 10-letnich obligacji skarbowych poszczególnych państw), kryteria budżetowe 
dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, kryterium kursowe. W ramach 
kryteriów budżetowych Komisja Europejska ocenia wypełnienie dwóch warunków: maksymalnego poziomu 
deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 3% PKB (w rzeczywistości próg toleran-
cji sięga w określonych przypadkach 3,5% PKB), maksymalnego poziomu długu sektora instytucji rządowych 
i samorządowych na poziomie 60% PKB (naruszenie tego kryterium rzadko jest w praktyce przesłanką uru-
chomienia procedury nadmiernego deficytu). 
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w karę. W przypadku uchylenia decyzji stwierdzającej istnienie nadmiernego deficytu 
Rada uchyla także wszelkie niezrealizowane sankcje, jednak środki już przekazane 
tytułem kary nie podlegają zwrotowi. Odsetki od depozytów złożonych w Komisji oraz 
dochody z kar były uprzednio rozdzielane proporcjonalnie do udziału w całkowitym PNB 
państw niewykazujących nadmiernego deficytu. Środki te zasilają Europejski Instrument 
Stabilności Finansowej7 do czasu utworzenia innego mechanizmu ochrony stabilności 
strefy euro. Kraje spoza strefy euro z mocy art. 139 ustęp 2 lit. b) TFUE (dawny art. 122 
TWE) nie podlegają sankcjom z tytułu przekroczenia referencyjnego poziomu deficytu 
sektora instytucji rządowych i samorządowych. Kara wobec nich polega na zablokowaniu 
dostępu do środków Funduszu Spójności do czasu wyjścia z EDP.

Już w rok po akcesji do Unii Europejskiej Polska została objęta procedurą nadmier-
nego deficytu, lecz dzięki ożywieniu gospodarki (do czego przyczynił się m.in. rekordowo 
wysoki napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich) w 2007 r. strukturalny niedobór 
środków sektora general government powrócił do poziomu referencyjnego. Jednak w 2008 r.  
znów przekroczyliśmy ten poziom, co spowodowało w maju 2009 r. ponowne objęcie 
naszego kraju procedurą nadmiernego deficytu. Procedura ta została zdjęta dopiero 
w czerwcu 2015 r. (tabela 2), a zadecydowała o tym niekonwencjonalna metoda redukcji 
zadłużenia, podjęta w momencie, gdy zawiodły wszelkie inne metody naprawy sytuacji 
finansowej państwa. 

Inicjatywy podejmowane pod rządami nowej ustawy o finansach publicznych8 
przez gabinet Donalda Tuska w latach 2010–2013 nie przyniosły bowiem zadowalających 
rezultatów w zakresie kontroli tempa wzrostu długu publicznego. Minister Finansów, 
postawiony wobec alternatywy: przekroczyć próg ostrożnościowy, lub narażając się 
na krytykę środowisk powiązanych z rynkiem kapitałowym, zahamować strumień 
publicznych pieniędzy zasilających ten rynek, wybrał rozwiązanie zgodne z interesem 
narodowym. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych fun-
duszach emerytalnych umożliwiła umorzenie obligacji skarbowych znajdujących się 
w portfelach inwestycyjnych tych funduszy oraz ograniczyła na przyszłość transfery 
składek z ZUS do OFE9. 

7 W maju 2010 r. Rada ECOFIN podjęła decyzję o ustanowieniu tymczasowego europejskiego mechanizmu 
stabilności, składającego się z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (European Financial Sta-
bilisation Mechanism – EFSM) oraz Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (European Financial 
Stability Facility – EFSF), (NBP, 2014).

8 Chodzi o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: DzU 2013, poz. 885 
z późn. zm.), która zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r.

9 Zgodnie z metodologią ESA2010 transfer aktywów z otwartych funduszy emerytalnych (153 151,2 mln zł)  
został zarejestrowany jako transakcja finansowa niemająca wpływu na deficyt/nadwyżkę podsektora funduszy 
zabezpieczenia społecznego. Szacunki Ministerstwa Finansów oceniają, że po tej decyzji i na skutek umo-
rzenia obligacji skarbowych o łącznej wartości 130 187,6 mln zł relacja długu publicznego do PKB obniżyła 
się o 8,1 pkt. proc., z tego 7,6 pkt. proc. z tytułu umorzenia skarbowych papierów wartościowych w ramach 
reformy systemu emerytalnego oraz 0,6 pkt. proc. z tytułu redukcji kosztów obsługi systemu emerytalnego 
(Ministerstwo Finansów, 2015, s. 8). 
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Tabela 2. Rzeczywisty i prognozowany dług i wynik polskiego sektora instytucji 
rządowych i samorządowych (w % PKB)

Rok

Dług sektora 
instytucji 

rządowych 
i samorządowych

Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych
Sektor 

rządowy
(centralny)

Sektor 
samorządowy 

(lokalny)

Sektor 
zabezpieczenia 

społecznego
2003 47,1 –6,3 b.d. b.d. b.d.
2004 45,3 –5,7 b.d. b.d. b.d.
2005 46,7 –4,3 b.d. b.d. b.d.
2006 47,2 –3,6 –4,1 –0,3 +0,7
2007 44,2 –1,9 –3,0 0,0 +1,1
2008 46,6 –3,7 –3,9 –0,2 +0,4
2009 49,8 –7,4 –5,4 –1,1 –0,9
2010 53,3 –7,9 –6,4 –1,2 –0,2
2011 54,4 –4,9 –4,0 –0,7 –0,1
2012 54,0 –3,7 –3,6 –0,3 –0,2
2013 56,0 4,0 –3,6 –0,2 –0,3
2014 50,5 –3,3 –2,1 –0,1 –0,1
2015 51,3 –2,6 –2,2 0,0 –0,4
2016 51,8 –2,6 –2,3 0,0 –0,3
2017 52,1 –2,9 –2,7 0,0 –0,1
2018 51,6 –2,0 –1,6 0,0 –0,5
2019 50,9 –1,3 –1,4 –0,1 0,0

Uwaga: liczby mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: Komunikaty dotyczące deficytu…; Wieloletni plan finansowy…, s. 61.

W rezultacie tej operacji dług sektora rządowego zmniejszył się w ciągu pierwszego 
kwartału 2014 r. o 100,2 mld zł, wydatki budżetu państwa na obsługę zmalały (w stosunku 
do poprzedniego roku) o 7,3 mld zł (Ministerstwo Finansów, 2015, s. 9). Do końca 2014 r.  
koszty obsługi długu uległy obniżeniu o 8,0 mld zł, z czego 4,6 mld zł było wynikiem 
umorzenia SPW przekazanych przez OFE do ZUS w ramach reformy systemu emerytal-
nego. Na obniżenie kosztów obsługi długu (z 2,6% PKB do 2,0% PKB) wpłynął również 
znaczący spadek rentowności obligacji skarbowych. Średnie oprocentowanie długu 
spadło do 4,3%, do czego przyczyniła się polityka emisyjna polegająca na zwiększeniu 
udziału instrumentów zmiennoprocentowych, która pozwoliła na szybsze dostosowanie 
się kosztów obsługi długu do spadających stóp procentowych. Jednak wciąż był to poziom 
znacznie wyższy od bieżącego kosztu finansowania rynkowego, co wynikało z obsługi 
długu zaciąganego w przeszłości przy wyższych rentownościach.

Nominalne zadłużenie sektora rządowego od 2015 r. rośnie znacznie wolniej, 
w konsekwencji relatywnie spadają również koszty obsługi długu. W ocenie Ministerstwa 
Finansów (jeśli nie zajdą zjawiska określane mianem „szoków”) ta tendencja powinna 
utrzymać się do 2019 r. (Ministerstwo Finansów, 2015, s. 38). Prognoza ta wydaje się zbyt 
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optymistyczna. Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez instytucje sektora finansów publicznych wyniosły w 2015 r. 138,3 mld zł (7,7% 
PKB), w tym udział Skarbu Państwa stanowił 134,5 mld zł, tj. 7,3% PKB. Przyjęto zało-
żenie, że w latach następnych kwota niewymagalnych zobowiązań będzie rosła, osiągając 
w 2019 r. 169,8 mld zł, ale wzrost ten będzie wolniejszy od dynamiki PKB, co obniży 
poziom zobowiązań w relacji do PKB o ok. 0,2 pkt. proc. (Ministerstwo Finansów, 2015,  
s. 40). W przeciwnym kierunku będą oddziaływały obciążenia budżetu z tytułu udzielo-
nych poręczeń i gwarancji, stanowiące równowartość ok. 0,3–0,5% PKB. 

Podsumowanie

Chociaż niemal od pierwszych lat transformacji ustrojowej polityka zarządzania 
długiem publicznym była w naszym kraju podporządkowana regułom fiskalnym, nie za-
pobiegła narastaniu długu publicznego i permanentnym deficytom budżetu państwa, a od 
kilku lat – także wysokim deficytom budżetów jednostek samorządu lokalnego. Trudności 
mają źródło w zdeformowanej strukturze naszej gospodarki narodowej, patologicznym 
rynku pracy, wadliwym i nieprzejrzystym systemie podatkowym, wysokiej zależności 
od zagranicznych inwestorów. Analiza dotychczasowych oraz przewidywanych zmian 
w poziomie długu publicznego i kosztów jego obsługi skłania do refleksji nad sposobem 
przeprowadzenia reform systemowych, które spowodować powinny co najmniej utrzy-
manie tempa wzrostu poniżej dynamiki PKB w kolejnych latach. 

Dotychczas uwaga Ministra Finansów koncentrowała się głównie na dyscyplinowa-
niu wydatków, obecnie więcej uwagi poświęca się stronie dochodowej, w szczególności 
dążeniom do wyeliminowania nadużyć związanych ze zwrotami podatku od towarów 
i usług (VAT). Jednak nadal „priorytetowym celem rządu jest wspieranie inkluzywnego 
wzrostu gospodarczego przy prowadzeniu polityki budżetowej w ramach ograniczeń 
wynikających z prawa krajowego i unijnego”. Stąd zapowiedź głębokich zmian w syste-
mie podatkowym, który okazał się nieefektywny, zwłaszcza w zakresie egzekwowania 
dochodów z podatków pośrednich. 

Szeroko zakrojony program reform w „duchu neokeynesowskim”, który ma stworzyć 
nową jakość w polityce społecznej i ekonomicznej naszego kraju, jest zależny od utrzyma-
nia pod kontrolą deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. W programie 
tym istotną rolę powinny bowiem odegrać zarówno fundusze unijne przyznane Polsce 
w perspektywie budżetowej 2014–2020, jak i partnerstwo publiczno-prywatne. Dostęp 
do tych zasobów wymaga harmonizacji polityki strukturalnej, monetarnej i fiskalnej10.

Oprócz koncentracji uwagi na równowadze budżetu państwa aktualny pozostaje 
także postulat pełnego ujawnienia wszystkich zobowiązań publicznych, które obciążać 
mogą budżety jednostek samorządu terytorialnego w związku z ich zaangażowaniem 
w projekty realizowane przy wsparciu środkami Unii Europejskiej oraz w ramach 

10  Więcej na ten temat: NBP (2016).
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współpracy z prywatnymi podmiotami. Samorządy lokalne pełnią bowiem trudną do 
przecenienia rolę w zagospodarowaniu środków przyznanych Polsce w ramach Funduszu 
Spójności w perspektywie budżetowej 2014–2020. 
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RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF PUBLIC FINANCES IN POLAND 
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Summary. Since 1970s, the sector of general government in Poland has been burdened with debt, 
which was rising at a particularly fast rate in the past decade. The cost of servicing the debt puts 
a significant burden on the current state and local government budgets. This makes the spending 
rules more difficult to comply with. The attempts to reduce the rate at which the debt has been 
increasing and to carry out fiscal consolidation of public finances have not been effective. In 2014, 
under the pressure of the EU Excessive Deficit Procedure that had been imposed on Poland in 
2009, the national debt was partly reduced and a new fiscal framework was introduced. Those 
actions resulted in a temporary upturn in national finances, but a three-year perspective shows 
a probable further increase of the national debt (although at a lower rate). This may hamper and 
delay implementation of the national government’s Plan for Responsible Development, because this 
program will require significant investments in the industrial sector of the national economy and 
realization of other government programs aimed at raising standards of living in Poland.
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Streszczenie. Celem artykułu jest wskazanie siły wpływu wydatków inwestycyjnych na wydatki 
bieżące miast na prawach powiatu. By zrealizować ten cel, dokonano wprowadzenia teoretycznego, 
gdzie wskazano uzasadnienie wzrostu wydatków bieżących ze względu na wydatki inwestycyjne 
poniesione w latach ubiegłych. Wskazano także na rolę polityki inwestycyjnej oraz jej ukierun-
kowanie na wykorzystanie dostępnych, bezzwrotnych źródeł dochodów o charakterze granto-
wym. Z tego też względu za okres badawczy obrano lata 2004–2015, tj. obejmujące dwa okresy 
programowania unijnego. Analizę przeprowadzono z użyciem klasycznej metody najmniejszych 
kwadratów oraz metody o ustalonych efektach. Otrzymane wyniki potwierdzają, że istotny sta-
tystycznie wpływ na wydatki bieżące jednostek budżetowych mają przede wszystkim wydatki 
poniesione w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz w latach wcześniejszych, co jest zgodne 
z założeniami badania.

Wprowadzenie

Miasta na prawach powiatu, podobnie jak inne jednostki samorządu terytorialnego, 
dzięki wsparciu finansowemu ze strony Unii Europejskiej zrealizowały szereg projektów, 
głównie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Środki te są istotnym czynnikiem 
sprawiającym, że samorządowe wydatki inwestycyjne w ostatnich latach dynamicznie 
wzrosły. Dokonane wydatki inwestycyjne nie pozostają bez wpływu na kształt budżetu 
nie tylko w latach, w których dokonywane są wydatki, ale także w kolejnych. 
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Celem tego artykułu jest wskazanie siły wpływu wydatków inwestycyjnych na 
wydatki bieżące miast na prawach powiatu. W pierwszej części artykułu wskazano 
wpływ inwestycji na budżety miast, w drugiej – wpływ inwestycji na wydatki bieżące 
w wybranych dotychczasowych badaniach, a w trzeciej przeprowadzono analizę z wy-
korzystaniem klasycznej metody najmniejszych kwadratów oraz o ustalonych efektach. 

1. Polityka inwestycyjna a budżety miast

Wydatki inwestycyjne w jednostkach samorządu terytorialnego uznawane są za 
czynnik decydujący o ich rozwoju, a by możliwa była realizacja inwestycji, niezbędne są 
środki finansowe (Kosek-Wojnar, 2006). By jednak inwestycje faktycznie przyczyniały się 
do rozwoju, niezbędne jest ich ukierunkowanie na zidentyfikowane potrzeby w miastach. 
Konieczne jest zatem określenie polityki inwestycyjnej jako zbioru zasad i kierunków 
realizacji inwestycji w obszarach funkcjonalnych, ich priorytetów czy zapewnienia 
spójności. Dopiero tak zdefiniowania polityka inwestycyjna sprzyja racjonalnemu go-
spodarowaniu środkami publicznymi (Jastrzębska, 2005). 

Rzeczywistość nakłada pewne ograniczenia na realizację spójnej polityki inwesty-
cyjnej, głównie ze względu na dostępne źródła finansowania inwestycji. W przypadku 
inwestycji służących realizacji zadań własnych wskazać można, że źródłami takimi są 
dochody własne, przychody zwrotne czy bezzwrotne środki pozyskane od organizacji 
zagranicznych i międzynarodowych. Jak wskazuje Zioło (2011), konstrukcja i mecha-
nizm zasilania budżetów lokalnych nie sprzyjają zapewnieniu ciągłości i stabilności 
finansowania wydatków inwestycyjnych gmin, gdyż priorytetem są środki na wydatki 
bieżące. Uryszek (2011) wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego w znacznym 
stopniu wykorzystują zobowiązania jako źródło finansowania inwestycji. W przypadku 
tego źródła uwzględnić należy ograniczenia wynikające z limitów zadłużenia. W przy-
padku środków finansowych pozyskiwanych m.in. z Unii Europejskiej konieczne jest 
dostosowanie realizowanych inwestycji do priorytetów ustalonych przez grantodawcę. 
W miastach, a także innych jednostkach samorządu terytorialnego, widoczne jest 
zjawisko ukierunkowania polityki inwestycyjnej na możliwie wysokie wykorzystanie 
dostępnych, bezzwrotnych środków finansowych. Wyszkowska (2010) wskazuje nawet, 
że kolejność realizacji procesu inwestycyjnego uległa odwróceniu. Samorządy najpierw 
poszukują potencjalnie dostępnych źródeł finansowania inwestycji, a dopiero po znale-
zieniu takiego źródła zastanawiają się nad znalezieniem inwestycji, którą można byłoby 
z tego źródła sfinansować. Oznacza to, że polityka inwestycyjna, jeśli w takiej sytuacji 
można o niej mówić, podyktowana jest nie lokalnymi potrzebami, ale celami ustalonymi 
przez organizacje zewnętrzne. 

W latach 2004–2015 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem miast 
na prawach powiatu wzrósł z 14,7% do 18,5%, ze szczytem w roku 2009 – 23%. W tym 
samym czasie udział wydatków majątkowych finansowanych ze źródeł zagranicznych, 
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bezzwrotnych, w wydatkach majątkowych ogółem w miastach wzrósł z poziomu 15,6% 
do 43,9%, ze szczytem w roku 2012 – 57,8%. Trudno odmówić racji stwierdzeniu, że jest 
to korzystny trend, ze względu na fakt, iż wydatki majątkowe są czynnikiem budującym 
konkurencyjność i pozytywnie wpływającym na rozwój, co w przyszłości przyniesie 
wiele korzyści nie tylko samemu sektorowi, ale także przedsiębiorcom i osobom fizycz-
nym (Chrzanowski, 2014). Warto jednak jednocześnie wskazać, że obserwowalne są dwie 
cechy charakterystyczne wykorzystania bezzwrotnych środków na wydatki inwestycyjne: 
kumulacja pod koniec okresu finansowania oraz finansowane inwestycje. Widoczne jest 
to na rysunku 1, gdzie największe wydatki dokonywane były na koniec okresu programo-
wania1, odpowiednio 2004–2006 oraz 2007–2013 z zachowaniem zasady n+2. Wydatki 
te dokonywane były głównie w dwóch obszarach – transport i łączność oraz gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska, przy czym pomiędzy pierwszym a drugim miejscem 
jest przepaść. Wiąże się to z ogromnymi inwestycjami w obszarze drogownictwa oraz 
nieco mniejszymi w zakresie transportu miejskiego.  

Rysunek 1. Wysokość wydatków majątkowych w miastach na prawach powiatu w układzie 
działów klasyfikacji budżetowej w latach 2004–2015 (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne.

1  Największą część stanowią środki z UE.



78 Marcin Będzieszak

2. Planowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących 
jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki inwestycyjne w jednostkach samorządu terytorialnego, zarówno z punktu 
widzenia dostępności środków finansowych, jak i procesu realizacji, wiązać się powinny 
z planowaniem wieloletnim. Jednostki samorządu terytorialnego posiadają obecnie obli-
gatoryjne narzędzie mające na celu usprawnienie wieloletniego planowania finansowego, 
określane mianem wieloletniej prognozy finansowej. Pomimo wielu mankamentów tego 
narzędzia jego wykorzystanie powinno prowadzić do refleksji nad przyszłymi docho-
dami i wydatkami, w szczególności bieżącymi. Co więcej, szereg jednostek jeszcze 
przed wejściem w życie przepisów nakazujących przygotowanie takiego planu już 
z niego korzystało. Istotne jest jednak, że w przypadku wydatków bieżących i wydatków 
majątkowych do czynienia mamy z dwoma różnymi procesami. Wydatki majątkowe są 
planowane. Planowaniu podlegają takie pozycje budżetu, których wielkości wynikają 
z zamierzonej polityki danej jednostki samorządowej i są pod jej znaczną kontrolą; 
wydatki bieżące z kolei są zwykle prognozowane, gdyż ich wysokość jest wypadkową 
zamierzonych działań jednostki oraz zdarzeń losowych, podlegających prawu wielkich 
liczb (Krajewski, Mackiewicz, Krajewski, 2010). Różnicę tę podkreśla Franek (2013) 
wskazując, że „prognoza, w odróżnieniu od planu, nie poszukuje odpowiedzi na pytanie, 
co należy zrobić, aby osiągnąć założone cele, lecz określa warunki, w których przyjdzie 
działać w przyszłości”. 

Wydatki bieżące podlegają zatem prognozowaniu, a nie planowaniu. Uwzględnić 
jednak należy fakt, że w przypadku wydatków związanych z utrzymaniem nowo powsta-
łego obiektu ma się do czynienia z nowymi wydatkami, które nie mogą być prognozowane 
jako część dotąd realizowanych wydatków. Nie zmienia to jednak faktu, że wydatki te są 
raczej „szacowane” niż „planowane” we wskazanym wcześniej znaczeniu. 

Analizując strukturę wydatków majątkowych miast (rys. 1), trudno nie odnieść 
wrażenia, że co do zasady wydatki te wiążą się w większości przypadków z inwestycjami 
nieproduktywnymi, które nie będą generować dochodów na ich utrzymanie. Jak słusznie 
wskazuje Franek (2012), „trudno uznać, że po zakończeniu realizacji inwestycji ich odda-
nie do użytku nie spowoduje wzrostu wydatków na ich bieżące utrzymanie”. Podkreśla to 
w przeprowadzonej analizie także Dylewski (2007). Cichocki (2013) określa to mianem 
kosztów eksploatacji i wskazuje, że pozytywnie wpływają one na wydatki bieżące w roku 
kolejnym. KR RIO (2005) wskazało, jeszcze przed rozpoczęciem wykorzystywania 
środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego, na dodatkowy problem, tj. 
brak dochodów pozwalających na pokrycie w przyszłości wzrostu wydatków bieżących. 

Na tym tle warto wskazać, jak kształtowały się podstawowe kategorie budżetowe, 
zarówno w zakresie źródeł finansowania – dochodów, jak i wydatków. W okresie finan-
sowania 2004–2015 wydatki majątkowe wzrosły 2,7-krotnie, w tym wydatki finansowane 
ze źródeł zagranicznych 7,7-krotnie (tabela 1). W tym samym czasie wydatki bieżące 
jednostek budżetowych w miastach na prawach powiatu podwoiły się (nominalnie). 
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Podstawowy wskaźnik korelacji Pearsona dla wydatków bieżących jednostek budżeto-
wych i wydatków majątkowych wskazuje na bardzo silną zależność (0,86). Uwzględnić 
należy jednak fakt, że wydatki bieżące są prognozowane, tj. zasadnicza ich wartość zależ-
na jest od przeszłości. Jednocześnie dochody własne podwoiły się (podobnie jak wydatki), 
ale w przypadku dochodów własnych majątkowych, służących z zasady finansowaniu 
wydatków majątkowych, wzrost wyniósł 329%. 

Tabela 1. Podstawowe kategorie budżetowe miast na prawach powiatu w latach 2004–
2015 (w mln zł)

Rok DW DWM GM GMZ WBJB WM WMZ
2004 19 970 631 692 344 22 938 4 711 734
2005 23 070 1 040 936 529 25 734 5 890 1 511
2006 26 158 2 039 1 753 1 357 27 843 8 200 3 167
2007 30 453 2 134 2 395 2 067 29 769 10 327 3 510
2008 32 159 1 894 2 260 1 634 32 802 11 634 2 791
2009 31 528 1 497 2 562 1 872 35 627 12 914 3 419
2010 32 739 1 743 3 804 2 660 37 710 13 118 4 986
2011 34 839 1 677 3 951 3 186 40 502 13 067 6 601
2012 36 325 1 904 5 717 5 054 42 682 12 677 7 329
2013 39 049 2 313 5 217 4 630 44 196 12 418 6 725
2014 42 004 2 345 5 655 5 124 46 569 14 556 7 531
2015 43 882 2 078 5 705 4 986 48 291 12 897 5 657

DW – dochody własne ogółem
DWM – dochody własne majątkowe
GM – dotacje majątkowe
GMZ – dotacje majątkowe ze źródeł zagranicznych
WBJB – wydatki bieżące jednostek budżetowych
WM – wydatki majątkowe ogółem
WMZ – wydatki majątkowe finansowane ze źródeł zagranicznych
Źródło: opracowanie własne.

Wzrost dochodów i wydatków następował zatem w zbliżonym tempie, choć wskazać 
należy, że luka finansowania inwestycji (dopełnienie stosunku dochodów własnych mająt-
kowych i dotacji majątkowych do wydatków majątkowych) spadła do jedynie 40% z 73%. 

3. Analiza wpływu wydatków majątkowych na wydatki bieżące

W celu przeprowadzenia badania postawiono hipotezę, że wydatki majątkowe 
ponoszone przez miasta na prawach powiatu pozytywnie wpływają na wydatki 
bieżące, z uwzględnieniem opóźnień w czasie. Badanie przeprowadzono na panelu  
65 miast na prawach powiatu za lata 2004–2015. Wybór okresu badania podyktowany jest 
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możliwością wykorzystania przez miasta bezzwrotnych środków ze źródeł zagranicz-
nych, ukierunkowanych głównie na inwestycje. Wybór miast uwarunkowany jest faktem, 
że są one największymi samorządowymi beneficjentami ww. środków finansowych. Dane 
finansowe pochodzą ze sprawozdań budżetowych miast przekazywanych do Ministerstwa 
Finansów, a dane ekonomiczne z Banku Danych Lokalnych GUS. 

Na potrzeby badania założono, że wydatki majątkowe (WM) poniesione w latach 
ubiegłych wpływają na wysokość wydatków bieżących jednostek budżetowych (WBJB) 
w latach bieżących. Do modelu wprowadzono także dodatkowe zmienne mogące mieć 
wpływ na wysokość wydatków bieżących, tj. inflację r/r (INF), wzrost PKB (ΔPKB) oraz 
zmienną kontrolną: liczbę mieszkańców na koniec roku (LUDN). 

Zmienne INF oraz ΔPKB uwzględnione zostały ze względu na fakt, iż w praktyce 
wielu jednostek samorządu terytorialnego jest wykorzystanie wskaźnika inflacji (lub 
wzrostu PKB) do prognozowania części dochodów, jak i wydatków rzeczowych (bie-
żących). Zmienna LUDN reprezentuje zróżnicowanie miast na prawach powiatu pod 
względem wielkości – i wpływu tego parametru na wielkość wydatków. 

W zmiennej WBJB uwzględniono wszystkie wydatki bieżące jednostek budżetowych, 
w tym wynagrodzenia czy wydatki na zakup usług. Ze względu na założenie, iż charakter 
inwestycji determinuje późniejsze wydatki bieżące, dla przykładu inwestycja w zakresie 
drogownictwa wiązać się będzie zarówno z wydatkami rzeczowymi, jak i dodatkowymi 
wydatkami na wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem nowych dróg. 

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch metod, tj. metody najmniejszych 
kwadratów, która jest najpowszechniej stosowana także w przypadku analiz panelowych, 
oraz metody z ustalonymi efektami, w której zakłada się, że poszczególne jednostki 
różnią się oraz że istnieją ciągłe, nieznane (nieobserwowalne), ale stałe w czasie różnice 
pomiędzy tymi jednostkami. Dane o wartościach średnich zmiennych w kolejnych latach 
przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Wartości średnie zmiennych

rok WBJB WM INF ΔPKB LUDN
2004 352 885 72 479 103,5 105,1 197 408
2005 395 915 90 623 102,1 103,5 196 872
2006 428 347 126 152 101,0 106,2 196 332
2007 457 992 158 872 102,5 107,2 195 694
2008 504 640 178 992 104,2 103,9 195 262
2009 548 110 198 672 103,5 102,6 194 972
2010 580 152 201 819 102,6 103,7 194 227
2011 623 112 201 033 104,3 105,0 193 897
2012 656 640 195 037 103,7 101,6 193 466
2013 679 935 191 047 100,9 101,3 192 880
2014 716 452 223 939 100,0 103,3 192 542

Źródło: opracowanie własne.



81Wydatki inwestycyjne jako stymulanta wydatków bieżących...

Wyniki analizy panelowej przedstawione zostały w tabeli 3. Przedstawiono tam 
cztery modele różniące się opóźnieniem zmiennej niezależnej WMt – przyjęto, że naj-
mniejsze możliwe opóźnienie to 1 rok, a maksymalne to 4 lata. 

Zgodnie z oczekiwaniami wydatki majątkowe pozytywnie wpływają na wysokość 
wydatków bieżących jednostek budżetowych, tzn. widoczny jest efekt wzrostu wydatków 
bieżących w wyniku poniesienia wydatków inwestycyjnych. Co jest jednak ważniejsze, 
efekt ten nie występuje natychmiast, ale z opóźnieniami czasowymi. We wszystkich 
modelach zmienną, która jest istotna statystycznie, jest WMt-1, a zatem niezależnie od 
przyjętego opóźnienia czasowego pozytywny wpływ na wysokość wydatków bieżących 
mają wydatki inwestycyjne poniesione w roku poprzedzającym rok budżetowy. Jest to 
niezwykle istotna informacja, gdyż wskazuje, że co do zasady w roku po poniesieniu 
wydatków inwestycyjnych następuje zauważalny wzrost wydatków bieżących, natomiast 
w kolejnych latach ten konkretny wydatek jest już prognozowany, podobnie jak inne, gdyż 
nabiera charakteru powtarzalnego. 

Ciekawa jest istotność statystyczna i znaczenie zmiennych WMt-2, WMt-3 i WMt-4 
w kolejnych modelach. W sytuacji gdy konkretna zmienna jest ostatnią stosowaną w mo-
delu, to jest ona istotna statystycznie, natomiast jeżeli nie jest ostatnia, to jest nieistotna 
(np. WMt-2 jest istotna w modelu z dwuletnim opóźnieniem, ale nie jest statystycznie 
istotna w modelach z opóźnieniem 3- i 4-letnim, etc.). 

Należy także podkreślić, że otrzymane zależności, co do kierunku i rzędu wielkości, 
są spójne niezależnie od przyjętej metody estymacji. Co więcej, w przypadku zmiennej 
WMt-1, z wyjątkiem modeli z opóźnieniem 0–1 roku, wartość współczynników jest 
zbliżona. Co prawda różni się liczba obserwacji (im mniejsze opóźnienie w czasie, tym 
większa liczba obserwacji), ale w każdym przypadku R2 jest bardzo wysokie. Wpływ 
na to z pewnością ma korelacja pomiędzy zmiennymi WM z opóźnieniami w czasie, ale 
nawet w przypadku gdy jest najmniejsze możliwe opóźnienie, R2 jest wysokie. 

Co było do przewidzenia, wydatki bieżące uzależnione są także od inflacji (INF) 
i wzrostu PKB (ΔPKB), choć zastanawiające jest, że kierunek zależności jest ujemny. 
Wynikać to może z dwóch czynników. Po pierwsze, dostępne dane odnoszą się do pozio-
mu centralnego – zdecydowano się na takie rozwiązanie ze względu na to, iż parametry 
te ogłaszane są na etapie planowania budżetu państwa i to te dane, tj. zagregowane, a nie 
zdecentralizowane, mają wpływ na planowanie budżetów miast. Po drugie, w badanym 
okresie, o ile wydatki bieżące co do zasady rosną, to w przypadku inflacji czy dynamiki 
PKB co najmniej dwukrotnie występują kilkuletnie okresy obniżenia wartości.

Wyniki dotyczące powiązania wydatków bieżących i inwestycyjnych mają istotne 
znaczenie dla prowadzenia gospodarki budżetowej, bowiem sugerują konieczność plano-
wania wydatków bieżących w rok po sfinansowaniu inwestycji oraz ich prognozowania 
w kolejnych latach, a zatem uwzględniania skutków finansowych zrealizowanych inwe-
stycji. W artykule zajęto się częścią wydatkową, ale dotyczy to także części dochodowej 
budżetu, jeśli przewiduje, że inwestycje będą generować dochody. 
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Podsumowanie

W artykule przedstawiono badanie zależności wydatków bieżących w miastach od 
wydatków inwestycyjnych. Planowanie inwestycji odbywa się w miastach z założeniem 
wykorzystania dostępnych, bezzwrotnych źródeł finansowania, brak jest jednak procedur 
wymuszających prognozowanie konsekwencji finansowych realizacji tych inwestycji, 
które wystąpią w przyszłości. 

Lata 2004–2015 to bardzo istotny okres z punktu widzenia inwestycji miast, gdyż 
obejmuje on dwa okresy programowania unijnego i wyraźnie widoczne jest coraz wyższe 
wykorzystanie środków zagranicznych na inwestycje. Przeprowadzone badanie wskazuje, 
zgodnie w przewidywaniami, że wydatki inwestycyjne z opóźnieniem w czasie wpływają 
na wysokość wydatków bieżących. Dodatkowo wpływ mają takie zmienne jak inflacja, 
wzrost PKB czy liczba ludności, lecz te zmienne należy uznać za uzupełniające.

Wyniki sugerują zatem, że koniecznym elementem dla bezpiecznego prowadzenia 
długookresowej polityki budżetowej jest uwzględnianie przyszłych wydatków związa-
nych z utrzymaniem konkretnych projektów inwestycyjnych. Wprowadzenie takiego 
elementu pozwoli zapobiec „przeinwestowaniu” przez miasta, czy szerzej – jednostki 
samorządu terytorialnego, szczególnie że poza ww. typem wydatków uwzględnić należy 
niekiedy wydatki na obsługę długu lokalnego. 

Co więcej, przeprowadzone badania stanowić mogą przyczynek do dalszych badań 
nt. wpływu inwestycji na całą gospodarkę budżetową miast, np. dochody czy dług. 
Chrzanowski (2015), opisując wpływ wydatków strukturalnych na tempo konwergencji 
polskich regionów, wskazuje m.in. na opóźnienia czasowe – zmienne nieistotne, gdy 
wydatki zostały poniesione w tym samym roku lub w kolejnych dwóch latach. Proces 
konwergencji w przypadku miast może mieć wpływ przede wszystkim na wielkość gro-
madzonych dochodów, toteż zakłada się możliwość wykorzystania podobnej metodologii 
przy oszacowaniu ww. zależności.
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INVESTMENT EXPENDITURES AS A STIMULUS OF OPERATIONAL 
EXPENDITURES IN LARGE CITIES 

Keywords: investment expenditures, budget, large cities.
Summary. The aim of the article is to indicate the strength of the impact of investment expenditures 
on operational expenditures in large cities  in Poland. To achieve this goal theoretical background 
have been conducted, where justification for the increase in operational expenditure due to invest-
ment expenditures incurred in previous years was indicated.  The article also points out the role of 
investment policy and its focus on the use of available , non-returnable sources of revenues (grants) 
. Therefore, for the research period 2004–2015 was chosen, i.e. comprising two programming 
periods of the EU funds. The analysis was performed using the classical least squares method 
and the fixed effects panel analysis. The results confirm that a statistically significant effect on 
the operational expenditures are primarily affected by investment expenditures in previous years, 
which is consistent with the objectives of the study.
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Streszczenie. Jednostki samorządu terytorialnego są odpowiedzialne za realizację wielu zadań 
publicznych. Nie zawsze dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, aby móc zapewnić 
pożądany standard usług. Jednym z rozwiązań takich problemów może być finansowanie zadań 
publicznych samorządu na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tworzenie relacji i nawią-
zywanie współpracy wymaga wzajemnych konsultacji i ustaleń dotyczących kształtu przyszłych 
projektów.
Celem artykułu jest diagnoza czynników warunkujących oraz wskazanie barier utrudniających re-
alizację projektów w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto dokonano oceny 
dotychczasowych doświadczeń i wskazano na większą możliwość wykorzystania w przyszłości 
partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego. Podano przykłady 
realizowanych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych w formule PPP w województwie mazowiec-
kim z uwzględnieniem czynników prawnych, finansowych i organizacyjnych.

Wprowadzenie

Partnerstwo publiczno-prywatne jest pojęciem złożonym i niejednoznacznie defi-
niowanym (Cenkier, 2011). Najczęściej wskazuje się, że jest to nowa forma finansowania 
zadań, stanowi alternatywę i służy pomocą w optymalizacji proporcji pomiędzy sektorem 
publicznym a prywatnym. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jako forma realizacji 
wspólnych zadań ma w Polsce stosunkowo krótko historię. Dodatkowo nadal projekty 
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realizowane w tej formule nie występują często w sektorze samorządowym. Początkowy 
etap wdrażania PPP przypada na lata 2009–2011. Jednak tylko niewielka część uwag 
i propozycji zgłaszanych przez samorząd spotykała się z pozytywnym odzewem przedsię-
biorców i nawiązaniem konkretnej współpracy (Herbst, Jagusztyn-Krywnicki, Szewczyk, 
2013, s. 57–63). W formule partnerstwa publiczno-prywatnego realizowano głównie zada-
nia z zakresu rekreacji i sportu. Były to tzw. zadania miękkie, natomiast unikano realizacji 
inwestycji infrastrukturalnych, gospodarczych i budowlanych. Z upływem czasu rynek 
PPP stopniowo zaczął się rozwijać i dywersyfikować swój zakres działalności. Nadal 
jednak nie jest on na tyle prężny, aby zaspokajać potrzeby zgłaszane przez mieszkańców 
gmin, powiatów i województw. Zwiększenie zainteresowania PPP zaobserwowano 
w Polsce w okresie kryzysu finansowego. Jednostki samorządu terytorialnego za pomocą 
tej formuły próbowały realizować zadania publiczne. Partnerstwo publiczno-prywatne 
nadal jest uważane za nowatorską i niestandardową formę finansowania zadań. 

1. Partnerstwo publiczno-prywatne jako nowy trend zarządzania 
w sektorze publicznym

Współpraca sektora publicznego z prywatnym, a także ze społecznym, jest nie-
zbędna z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto partnerstwo 
publiczno-prywatne pozwala na zaspokajanie potrzeb społecznych dzięki współpracy 
i wymianie wzajemnej wiedzy i informacji. Poszukuje się rozwiązań, które są skuteczne 
i efektywne oraz przynoszą większą satysfakcję konsumentom dóbr i usług. Od końca lat 
90. XX w. rozwój koncepcji PPP jest bezpośrednią konsekwencją wdrażania rozwiązań 
określonych w ramach nowego zarządzania publicznego (New Public Management). 
Podstawą NPM jest konieczność zapewnienia większej skuteczności, efektywności 
i gospodarności w sferze publicznej. Wobec tego postuluje się wprowadzanie rozwiązań 
sprawdzonych w sektorze prywatnym, czyli m.in. zorientowanie na wyniki (efektywność 
kosztowa, wydajność techniczna i jednocześnie zaspokajanie potrzeb odbiorców usługi) 
(Essig, Batran, 2005, s. 221–231). Obecnie władze publiczne odpowiadają za realiza-
cję szerokiego katalogu zadań i powinny dążyć do możliwie najlepszych rezultatów. 
Dodatkowo zgodnie z teorią wyboru publicznego, którą należy zaliczyć do ekonomii 
instytucjonalnej, o jakości instytucji decyduje sprawność i efektywność funkcjonowania 
sfery publicznej i ekonomicznej. Partnerstwo publiczno-prywatne jest umiejscowione 
w tej teorii i sposobie postępowania (Wilkin, 2012, s. 11). W praktyce zachodzi koniecz-
ność stałego zaspokajania potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Natomiast środki finansowe 
zagwarantowane dla władz centralnych i samorządowych nie są wystarczające wobec 
potrzeb. Brak adekwatności środków pieniężnych skłania do poszukiwania nowych źródeł 
finansowania, w celu dostarczania odpowiedniego poziomu i jakości usług publicznych 
społeczeństwu. Specyfika usług publicznych sprawia, że konkurencja pomiędzy ich 
dostawcami zazwyczaj jest ograniczona. Wybór partnera prywatnego do realizacji usługi 
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publicznej powinien pozwolić na przezwyciężanie niedoskonałości rynku i niższej efek-
tywności sektora publicznego (Välilä, 2005, s. 99). Istotnym elementem idei partnerstwa 
publiczno-prywatnego jest współpraca, która stanowi o istocie PPP (Wójcik, 2005, s. 5). 
Należy przy tym wskazać zestaw cech, które są charakterystyczne dla przedsięwzięć 
realizowanych w ramach PPP. Jest to współpraca (Glapa 2005, s. 2):

1) długoterminowa, łącząca w sobie zróżnicowane wymiary danego projektu, 
w ramach której zazwyczaj wymagany jest wysoki kapitał początkowy;

2) skonstruowana w oparciu o „produkt końcowy”;
3) oparta na montażu finansowym kapitału prywatnego z kapitałem innych uczest-

ników procesu, np. pochodzącym od instytucji finansujących, ale i również 
niekiedy od podmiotu publicznego (należy jednak podkreślić, iż to partner 
prywatny ponosi zazwyczaj ryzyko kapitałowe w trakcie realizacji projektu);

4) w ramach której partner prywatny zapewnia realizację poszczególnych elemen-
tów projektu, a podmiot publiczny koncentruje się na identyfikacji celów, które 
należy wypracować w ramach jego realizacji i w efekcie interesu publicznego, 
na poziomie jakości i mechanizmie cenowym rządzącym projektem oraz odpo-
wiada za monitoring i kontrolę wykonania przedsięwzięcia (Green Paper, 2004);

5) bazująca na optymalnym podziale ryzyk pomiędzy partnerów, czyli takim, 
który zapewnia, że określonym ryzykiem obciąża się ten podmiot, który nim 
potrafi najbardziej efektywnie zarządzać.

Partnerstwo publiczno-prywatne ułatwia poszukiwanie alternatywnych rozwiązań 
w zakresie realizacji zadań publicznych. Partnerzy prywatni mogą wnieść do realizowa-
nych projektów impulsy umożliwiające zwiększenie efektywności zadań (Zysnarski 2003, 
s. 37). Z kolei zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym wybór partnera 
prywatnego następuje w oparciu o najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kry-
teriów odnoszących się do przedsięwzięcia. Ponadto wskazano, że (Ustawa, 2008, art. 6): 

Kryteriami oceny ofert są:
1) podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem 

publicznym i partnerem prywatnym;
2) terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu 

publicznego, jeżeli są one planowane.
Kryteriami oceny ofert mogą być również w szczególności:
1) podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem 

publicznym i partnerem prywatnym;
2) stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera 

prywatnego;
3) efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania 

składników majątkowych;
4) kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia, w szcze-

gólności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych 
technologii, koszt utrzymania, serwis.
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Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i wprowadzenie ustawy 
o koncesji zwiększa możliwości budowania efektywnej współpracy sektora publicznego 
z prywatnym w procesie świadczenia usług. Stopniowo ma to swoje przełożenie na wzrost 
zainteresowania formułą PPP i ilością ogłaszanych postępowań, a także zawieraniem 
umów. 

2. Partnerstwo publiczno-prywatne w jednostkach samorządu 
terytorialnego w Polsce

Idea partnerstwa ma coraz większe, choć nadal niewystarczające, znaczenie w reali-
zacji zadań publicznych. Podmioty zawierające takie porozumienie powinny wiedzieć, że 
inwestują w tworzenie nowych inicjatyw, pomysłów i wartości, przynoszących korzyści 
obu stronom. Jednostki samorządu terytorialnego stoją przed problemem braku środków 
finansowych adekwatnych do zadań, które powinny realizować. Zwraca się uwagę, że: 
„koncepcja PPP umożliwia połączenie umiejętności i doświadczenia dwóch sektorów: 
publicznego i prywatnego; prowadząc m.in. do oszczędności w budżecie, obniżenia 
kosztów inwestycyjnych, skrócenia czasu realizacji inwestycji, podziału ryzyka inwe-
stycyjnego oraz budowy zaufania otoczenia i przejrzystości powiązań” (Smalec, 2011,  
s. 235). PPP uznawane jest za alternatywne źródło finansowania inwestycji infrastruktu-
ralnych. Administracja rządowa i jednostki samorządu terytorialnego mogą stosunkowo 
autonomicznie podejmować decyzję o tym, które zadania będą realizować w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Władze samorządowe widzą w modelu PPP korzyści dotyczące m.in. procesu 
inwestycyjnego, późniejszego utrzymania przedmiotu inwestycji, a także elementy 
optymalizacji budżetu samorządowego danej jednostki. Ustawa o finansach publicznych 
na przestrzeni ostatnich lat skutecznie uniemożliwia jednostkom samorządu terytorial-
nego nadmierne zadłużanie się. Obecna postać przepisów uwzględnia indywidualne 
możliwości poszczególnych JST do generowania nadwyżki operacyjnej (Ustawa, 2009,  
art. 243). Ma to stanowić źródło spłaty zobowiązań oraz powoduje konieczność znalezie-
nia odpowiednich środków, aby ją zapewnić. 

Warto także podkreślić, że podmiot publiczny powinien przygotować i prze-
prowadzić konsultacje społeczne, aby poznać spostrzeżenia i uwagi wnoszone przez 
mieszkańców. Mogą oni bowiem wyrazić negatywny stosunek do danego projektu bądź 
formy realizacji inwestycji. Uwzględniając specyfikę projektów w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego, należy podkreślić, że szczególnej ocenie poddane powinny być 
zagadnienia związane z (Kozłowska 2011, s. 67):

 – wyborem formuły realizacji inwestycji;
 – uzasadnieniem prawnym, finansowym i ekonomicznym wyboru formuły reali-

zacji inwestycji;
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 – określeniem potrzeb, które powinny zostać zaspokojone w wyniku realizacji in-
westycji oraz wskazaniem, w jaki sposób PPP przyczyni się do ich zaspokojenia 
w najbardziej efektywny sposób.

Kompleksowa analiza pozwala na dokładne zaplanowanie i uwzględnienie naj-
ważniejszych elementów PPP. Współpraca podejmowana w ramach PPP przynosi szereg 
korzyści, z których podstawowe to (Glapa, 2005, s. 14):

1) zwiększenie strumienia kapitału, który zostanie przeznaczony na inwestycje 
w sferze usług publicznych poprzez pozyskanie kapitału prywatnego;

2) pozyskanie wiedzy i doświadczenia sektora prywatnego i tym samym zwiększe-
nie wydajności i jakości na polu wykonywania zadań publicznych;

3) lepszy podział ryzyka w ramach realizowanego przedsięwzięcia;
4) większa efektywność w wykorzystaniu zasobów i lepsza jakość usług;
5) możliwość generowania dodatkowych przychodów od osób trzecich w ramach 

przedsięwzięcia, co ogranicza potrzebę angażowania środków publicznych;
6) zapewnienie optymalnego zarządzania przedsięwzięciem przy jednoczesnym 

ograniczaniu jego kosztów całkowitych;
7) zwiększenie roli zarządczej sektora publicznego.
Partnerstwo publiczno-prywatne pozwala na realizację zadań użyteczności 

publicznej i jest szansą na finansowanie określonych projektów. Jednostki samorządu 
terytorialnego powinny jasno scharakteryzować podział ryzyka i zobowiązań, a także 
prowadzić do maksymalizacji korzyści i efektywności. 

Według raportu dotyczącego rynku PPP zleconego przez Ministerstwo Gospodarki 
w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2013 r. w Polsce ogłoszono postępowania 
dotyczące 152 małych projektów oraz 50 średnich i dużych (Korbus, Cieślak, 2013). 
Projekty małe to te o wartości nakładów inwestycyjnych do 50 mln zł, a projekty średnie 
i duże (odpowiednio 50–100 mln zł oraz powyżej 100 mln zł). Obecnie w Polsce w Bazie 
Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego znajduje się 99 projektów i 151 pomysłów 
na projekt (https://bazappp.gov.pl/). Obowiązkiem właściwego ministra ds. gospodarki 
(Ministra Rozwoju) jest rozpowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno- 
-prywatnego. Ponadto dokonywane są analizy i przeprowadzana jest ocena funkcjono-
wania PPP oraz perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego. Obecnie 
najwięcej projektów realizowanych jest w województwach: mazowieckim, małopolskim, 
dolnośląskim i pomorskim. Przykłady realizacji inwestycji jednostek samorządu tery-
torialnego w ramach PPP w województwie mazowieckim obejmowały m.in. (https://
bazappp.gov.pl/project_base/39#project-list):

 – budowę i eksploatację boiska z pneumatycznym zawieszeniem;
 – koncesję na budowę i utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów 

wyposażenia „Przystanek dla Warszawy”;
 – kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy 

Karczew w formule PPP;
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 – termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Dębe Wielkie;
 – wyłonienie partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu 

ścieków komunalnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna;
 – zarządzanie, administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację gminnej sieci 

kanalizacji w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miejsco-
wości Siecień, gmina Brudzeń Duży;

 – wyłonienie operatora hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku reali-
zacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej 
w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej 
i turystycznej dla Mazowsza”;

 – pasażerską żeglugę śródlądową statkiem bocznokołowym „Lubecki”;
 – modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej w Płocku;
 – wyłonienie operatora zewnętrznego na zarządzanie i efektywne administrowa-

nie wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu zrewita-
lizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów 
i przestrzeni publicznej w Szydłowcu”;

 – modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej miasta Kobyłka.
Przegląd wybranych inwestycji finansowanych w formule PPP wskazuje, że reali-

zowane są różnego rodzaju projekty z zastosowaniem mechanizmu partnerstwa sektora 
publicznego z podmiotem prywatnym. 

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014–2020 może okazać się 
przełomem dla projektów hybrydowych, przede wszystkim za sprawą nowych regulacji 
związanych z definicjami: PPP, beneficjenta, trwałości projektu i przepływów finansowych 
(Siwek, 2012). Z kolei doświadczenia zagraniczne wskazują, że inwestycje w formule PPP 
są zazwyczaj bardziej innowacyjne, a przy tym realizowane szybciej i taniej niż inwesty-
cje sektora publicznego. Ponadto w raporcie przygotowanym pod kierunkiem J. Hausnera 
zauważono, że o dojrzałości rynku PPP decyduje nie tylko liczba realizowanych projektów 
oraz tempo ich przyrastania, ale także rozwiązania instytucjonalno-prawne, a więc 
działania interwencyjne związane z przejrzystością, konkurencyjnością i rzeczywistą 
efektywnością projektów (Hausner, 2013). W większości umów podmiotem publicznym 
lub koncesjodawcą są jednostki samorządu terytorialnego, przede wszystkim gminy. 
Biorąc pod uwagę względy formalnoprawne, nie ma ograniczeń branżowych dotyczą-
cych formuły PPP. Przedmiotem współpracy mogą być zadania z zakresu użyteczności 
publicznej. Tryby PPP i koncesji mogą zostać zastosowane w różnorodnych obszarach. 

W strukturze projektów PPP w Polsce na pierwszym miejscu znajdują się obiekty 
i usługi sportowo-rekreacyjne, natomiast na ostatnim ochrona zdrowia (Grzybowski, 
2013). Pojawiają się postulaty, aby dokonać standaryzacji procedur postępowania, w tym 
także przeprowadzenia analiz zasadności wyboru formuły PPP. Istotne jest opracowanie 
i systematyczne wdrażanie krajowej strategii korzystania z partnerstwa publiczno- 
-prywatnego oraz przedstawienie krajowej (lokalnej i regionalnej) polityki wykorzystania 
PPP, w tym (Słodowa-Hełpa, 2014, s. 33–34):
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 – preferowanych pól jego stosowania (sektory usług);
 – systemu organizacji i koordynacji, monitoringu oraz oceny korzyści realizo-

wanych projektów wraz z wykreowaniem instytucji spełniających te funkcje;
 – koncepcji upowszechniania i promocji rozwoju stosowania PPP, w tym od-

powiednich dla tych funkcji instytucji przygotowujących standardy dobrych 
praktyk i wzorców zachowań;

 – programu popularyzacji wiedzy o PPP – szkolenia, studia podyplomowe, 
warsztaty;

 – pożądanych standardów zachowań i wzorców dobrych praktyk oraz instytucji 
wspierających rozwój PPP, weryfikujących korzyści wyboru tej formuły, koor-
dynujących oraz monitorujących realizację i funkcjonowanie projektów PPP;

 – uruchomienia środków publicznych finansujących przygotowanie pożądanych 
standardów zachowań i wzorców dobrych praktyk oraz wspierających działania 
instytucji weryfikujących korzyści z wyboru formuły PPP, programowo koor-
dynujących oraz monitorujących rozwój PPP.

Główną przesłanką stosowania PPP powinna być efektywność ekonomiczna re-
alizowanych inwestycji, a nie kwestie związane z księgowością. Warto także zwrócić 
uwagę na poziom ryzyka ponoszonego przez podmiot publiczny i prywatny. Generalnie 
przyjmuje się, że dane ryzyko powinien ponosić podmiot, który lepiej będzie mógł nim 
zarządzać, w celu osiągnięcia minimalnej wartości ryzyka w projekcie (Collins, Pitt, 
Walls, 2006). Realizacja projektu w formule PPP wymaga analizy dostępnych wariantów 
i porównania różnych rozwiązań. 

Istotne trudności, które mogą pojawić się po stronie sektora publicznego w trakcie 
realizacji zadań za pomocą PPP, to:

1) nieadekwatność zakresu projektu do faktycznych potrzeb sektora publicznego 
lub błędna specyfikacja;

2) nieakceptowalność społeczna opłat;
3) przedterminowe rozwiązanie umowy PPP.
Najczęściej z tymi problemami mogą spotkać się jednostki samorządu terytorialnego, 

które w Polsce realizują niemal wszystkie zadania wśród ogłaszających postępowania PPP 
(poza projektami autostradowymi realizowanymi na podstawie odrębnych przepisów). 
Decyzja o wyborze metody realizacji zadań powinna opierać się na zasadzie rachunku 
ekonomicznego. Od podmiotu publicznego wymaga się rozważenia wszystkich pozytyw-
nych i negatywnych przesłanek związanych z tą formą finansowania zadań. Dodatkowo 
w Polsce przeważają projekty małe, finansowane w głównej mierze za pomocą środków 
własnych partnerów prywatnych, a w mniejszości są zadania średnie i duże, finansowane 
według formuły project finance. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym powinna 
być poprzedzona wieloaspektowym badaniem typu due diligence. Polega to na przepro-
wadzeniu dokładnych, starannych i wyczerpujących analiz związanych z przygotowy-
wanym projektem. Może być przeprowadzana w aspektach: ekonomicznym, prawnym, 
finansowym i technicznym.
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Dodatkowo podkreśla się, że na podstawie due diligence formułowane są wnioski 
i spostrzeżenia dotyczące przyszłej inwestycji, okresu jej realizacji, potencjalnego wpły-
wu na sytuację inwestora oraz ponoszonego ryzyka z uwzględnieniem alternatywnych 
rozwiązań inwestycyjnych i ich skutków (Brzozowska, 2011, s. 19). Istotną kwestią jest 
także tzw. bankowalność projektów PPP. Przewodnik opracowany przez European PPP 
Expertise Center wskazuje że: „projekt PPP należy uznać za «bankowalny», jeśli kredy-
todawcy są gotowi go sfinansować na zasadach project finance” (European PPP Expertise 
Center, 2011, s. 11). W projektach PPP wierzyciele dłużni zwracają szczególną uwagę na 
kwestie (Sawicki, 2014, s. 174–175):

1) mechanizmu wynagradzania partnera prywatnego;
2) poziomu kar umownych i warunków ich nakładania;
3) postanowień dotyczących wzajemnych rozliczeń na wypadek przedterminowego 

rozwiązania umowy;
4) zapewnienia wypłacalności podmiotu publicznego.
Dostępność długoterminowego finansowania dla projektów PPP nadal jest w Polsce 

ograniczona do kilku instytucji. Taki stan rzeczy powoduje konieczność odpowiedniego 
prowadzenia procesu wyboru partnera prywatnego przez podmiot publiczny, aby uzy-
skać jak największą liczbę ofert. Ponadto należy stwierdzić, że realizowane i zgłaszane 
projekty są coraz lepiej przygotowane i wpisują się w potrzeby i oczekiwania zarówno 
mieszkańców, jak i instytucji finansujących. Daje to nadzieję na skuteczne i terminowe 
zamknięcie finansowe danych projektów. Rozwój rynku PPP zależy od licznych uwarun-
kowań i w przyszłości ta forma finansowania, oparta na współpracy administracji z biz-
nesem, może stać się częściej wykorzystywana przez JST do realizacji zadań publicznych.

Podsumowanie

Partnerstwo publiczno-prywatne to jedna z metod realizacji zadań publicznych. 
Pozwala na zaspokajanie potrzeb i oczekiwań zgłaszanych przez mieszkańców i poprawę 
warunków życia ludności. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) może stać się bardziej 
popularną formą finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Ciągle aktualna pozostaje 
kwestia wliczania zobowiązań do długu wynikających z umowy dla podmiotu publicz-
nego. Kwestią decydującą jest podział ryzyka między partnerem prywatnym a jednostką 
samorządu terytorialnego. 

Przeprowadzone analizy wskazują, że w najbliższych latach stopniowo można spo-
dziewać się wykorzystywania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w większym 
zakresie. Jednostki samorządu terytorialnego w obliczu niewystarczających środków 
finansowych podejmują działania, aby maksymalizować możliwość realizacji zadań pu-
blicznych i będą rozważać i analizować, czy partnerstwo publiczno-prywatne jest dobrym 
narzędziem do wdrażania wyznaczonych priorytetów.
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PREVIOUS EXPERIENCE AND POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION  
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP BY LOCAL GOVERNMENTS IN POLAND

Keywords: public-private partnership, local government, investments
Summary. Local government units are responsible for the implementation of many public tasks. It’s 
not always have adequate financial resources to be able to provide the desired standard of service. 
One solution to these problems is the financing of public tasks of local government on the principles 
of public-private partnership. Creating relationships and cooperation requires mutual consultation 
and understanding on the shape of future projects.
The aim of the article is to diagnose the determinants and identify barriers to implementation of 
projects under the formula public-private partnership. In addition, the evaluation of past experience 
and pointed to greater opportunity for future public-private partnership by local government units. 
There are examples of tasks performed and investment projects PPP in Mazowieckie, taking into 
account of legal, financial and organizational.
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Streszczenie. Możliwości gospodarowania są uzależnione od skali uzyskiwanych dochodów, 
w tym dochodów własnych, ponoszonych wydatków bieżących i majątkowych oraz realizowanych 
i planowanych projektów inwestycyjnych i źródeł sfinansowania kosztów inwestycyjnych. W opra-
cowaniu badaniem za lata 2012–2014 objęto miasta mające status miast metropolitalnych, czyli 
ośrodków o największym znaczeniu i oddziaływaniu na otoczenie. Celem opracowania jest zba-
danie, czy wielkość jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwość skupiania, przyciągania 
i rozwoju kapitału ludzkiego wpływa na efekty zarządzania finansami publicznymi w jej obrębie. 
W badaniu analitycznym wykorzystano wyniki badania sytuacji finansowej miast metropolital-
nych wykonanego przez Ministerstwo Finansów w 2015 r. 

Wprowadzenie 

Efektywne zarządzanie finansami oznacza takie gospodarowanie dochodami, wy-
datkami, nadwyżkami, deficytem, by można było uzyskać zaplanowane przez jednostkę 
samorządu terytorialnego cele gwarantujące w ostatecznym rozrachunku uzyskanie 
wartości dodanej dla jej mieszkańców.

Możliwości gospodarowania są uzależnione niewątpliwie od skali uzyskiwanych 
dochodów, w tym dochodów własnych, ponoszonych wydatków bieżących i majątkowych 
oraz realizowanych i planowanych projektów inwestycyjnych i źródeł sfinansowania 
kosztów inwestycyjnych.
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W opracowaniu podjęto próbę zbadania, jak wielkość jednostki samorządu teryto-
rialnego oraz możliwość skupiania, przyciągania i rozwoju kapitału ludzkiego wpływa na 
efekty zarządzania finansami publicznymi w jej obrębie. Badaniem objęto miasta w Polsce 
noszące status miast metropolitalnych. W analizie wykorzystano dane opracowane przez 
Ministerstwo Finansów za lata 2012–2014. Dla uzyskania porównywalności części 
danych w opracowaniu posłużono się danymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Liczbę 
mieszkańców przyjęto według stanu na 31 grudnia 2014 r., ustaloną przez główny Urząd 
Statystyczny (GUS, 2015). Analizę wykonania budżetów miast metropolitalnych i ich 
zadłużenia przeprowadzono korzystając z opracowanych wskaźników procentowych. 

1. Miasta metropolitalne

Metropolia, obszar metropolitalny i metropolizacja są coraz powszechniej stoso-
wanymi terminami dla określenia współcześnie zachodzących procesów urbanizacji 
(Markowski, Marszał, 2006, s. 5). Termin „metropolia” zwykle utożsamiany jest z dużym 
miastem, za które przyjmuje się miasto liczące powyżej 100 tys. mieszkańców. Korcelli 
wprowadza jednak rozróżnienie między dużym miastem (megamiastem) a metropolią, 
mimo iż „obydwa pojęcia odnoszą się do wielkiego ośrodka miejskiego”. W przypadku 
megamiasta jest to wielkość mierzona liczbą jego mieszkańców, a w przypadku metropolii 
jest to zasięg oddziaływania, funkcje polityczne, ekonomiczne, kulturalne pełnione na 
rzecz otaczających regionów i krajów (por. tab. 1). „W metropoliach lokują się centrale 
firm przemysłowych, handlowych, działających w skali międzynarodowej, banki i giełdy, 
zarządy koncernów prasowych i telewizyjnych, firm reklamowych, tam także znajdują się 
słynne muzea, galerie i instytucje muzyczne, odbywają się międzynarodowe kongresy, 
targi i festiwale. Ich obecność i działalność wymaga rozwiniętej infrastruktury – dróg, 
lotnisk, hoteli; okazałych budowli. Metropolie mają z reguły bogatą historię i przyciągają 
rzesze turystów z całego świata. Nie wszystkie megamiasta spełniają powyższe kryteria. 
Z drugiej strony, przykłady San Francisco lub Wiednia świadczą, że ważne metropolie 
nie muszą być miastami skupiającymi wiele milionów mieszkańców” (Korcelli, 2008,  
s. 5). Miasto metropolitalne funkcjonuje w złożonym układzie przestrzennym obszaru 
metropolitalnego składającego się z kilku co najmniej stref. Miasto metropolitalne przy-
ciąga prestiżem, skalą, wyjątkowością, ofertą usług.
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Tabela 1. Funkcje metropolitalne

Funkcja Podmioty reprezentujące Zasięg oddziaływania

Powiązania 
z innymi 

funkcjami 
metropolitalnymi

Polityczna podmioty reprezentujące ustrój 
prawno-polityczny państwa; 
placówki (przedstawicielstwa) 
dyplomatyczne; instytucje 
i przedstawicielstwa instytucji 
krajowych i międzynarodowych; 
ruchy społeczne

stolica – kraj; miasto 
wojewódzkie – 
województwo, region

Duchowa kościoły i instytucje wyznaniowe krajowy, regionalny kulturalna
Administra-
cyjna

władza rządowa lub samorządowa; 
inne instytucje o zasięgu 
ponadlokalnym (np. delegatury, 
oddziały itp.)

stolica – kraj; miasto 
wojewódzkie – 
województwo, region

polityczna

Kulturalna środowiska i instytucje 
artystyczne; potencjał twórczy; 
dobra kultury narodowej

międzynarodowy, 
krajowy, regionalny, 
lokalny 

duchowa

Naukowa potencjał naukowo badawczy; 
uczelnie, instytuty, placówki 
badawcze; parki i centra naukowo-
-technologiczne, technopolie

międzynarodowy, 
krajowy, regionalny

gospodarcza

Turystyczna kultura i przyroda; historia międzynarodowy, 
krajowy, regionalny, 
lokalny

kulturalna, 
duchowa, 
naukowa

Edukacyjna uniwersytety (rola również 
tradycyjna), inne szkoły wyższe; 
ludzie (potencjał intelektualny 
i ludzki)

międzynarodowy, 
krajowy, regionalny

naukowa, 
gospodarcza, 
turystyczna

Gospodarcza handel i przemysł; współpraca 
gospodarcza; sieć kooperacji, 
współwykonawstwa 
i podwykonawstwa 

międzynarodowy, 
krajowy, regionalny

edukacyjna, 
naukowa, 
polityczna, 
administracyjna

Finansowa sektor bankowo-ubezpieczeniowy; 
centrale banków i instytucji 
finansowych; centra finansowe; 
kapitał międzynarodowy

międzynarodowy, 
krajowy

gospodarcza, 
edukacyjna

Komuni-
kacyjna

węzły transportowo-logistyczne; 
położenie metropolii 
w sieci połączeń lotniczych, 
autostradowych, kolejowych 
i wodnych

międzynarodowy, 
krajowy

gospodarcza, 
turystyczna, 
finansowa

Informacyjna centra telekomunikacyjne, 
informatyczne i międzynarodowe 
(mass media)

międzynarodowy, 
krajowy, regionalny,

polityczna, 
kulturalna, 
naukowa

Źródło: opracowanie własne na podst. Klasik (1998), s. 40–41.
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W Polsce wyznaczanie ośrodków i obszarów metropolitalnych ma obecnie silne 
konotacje polityczne (Mikuła, 2010, s. 61)1. Na podejście funkcjonalne (a nie według wiel-
kości ośrodka) w przypadku identyfikacji metropolii wskazuje definicja Markowskiego 
i Marszała, według których miasto-metropolia powinno spełniać kilka kryteriów:  
1) być względnie duże (min. 0,5–1,0 mln mieszkańców); 2) posiadać znaczny potencjał 
ekonomiczny oraz silnie rozwinięty sektor usług wyższego rzędu; 3) charakteryzować 
się dużym potencjałem innowacyjnym (jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe);  
4) pełnić funkcje o charakterze metropolitalnym, tj. funkcje centralne wysokiego rzędu 
hierarchicznego o zasięgu co najmniej krajowym; 5) odgrywać rolę węzła w systemie 
(sieci) powiązań komunikacyjnych, organizacyjnych i informacyjnych z dużą dostępno-
ścią w różnych skalach przestrzennych, także w skali międzynarodowej; 6) stymulować 
rozwój sieciowego modelu gospodarki i zarządzania (Markowski, Marszał, 2006, s. 12).

Jak podkreśla Szmytkie, aglomerację miejską definiuje się w nawiązaniu do 
kryterium przestrzennego, natomiast podstawową cechą obszaru metropolitalnego jest 
integracja funkcjonalna – rozwój nie tylko funkcji wewnętrznych, lecz również zewnętrz-
nych funkcji metropolitalnych, które są zlokalizowane w różnych częściach tego obszaru. 
Obszar metropolitalny jest zatem jednostką tworzoną przez duży, złożony i spójny zespół 
miejski (osadniczy), którego istotną cechę stanowi występowanie funkcji metropoli-
talnych, a także powiązań funkcjonalnych (Szmytkie, 2013, s. 38). Zatem warunkiem 
uznania miasta za metropolitalne jest, jak podaje Śleszyński, możliwość wyodrębnienia 
Funkcjonalnego Obszaru Miejskiego składającego się z rdzenia i strefy zewnętrznej. 
Przyjęto, że w skład rdzenia wchodzi każde miasto na prawach powiatu graniczące 
z miastem stolicą województwa lub innym już zaliczonym miastem (Śleszyński, 2013,  
s. 178). Biorąc pod uwagę podane cechy, w Polsce wyodrębniono 12 miast metropoli-
talnych, którymi są: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, 
Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław (tab. 2). 

Tabela 2. Liczba mieszkańców miast metropolitalnych 

Miasto Ludność Miasto Ludność
m.st. Warszawa 1 735 442 Szczecin 407 180
Kraków 761 873 Bydgoszcz 357 652
Łódź 706 004 Lublin 341 722
Wrocław 634 487 Katowice 301 834
Poznań 545 680 Białystok 295 459
Gdańsk 461 489 Rzeszów 185 123

Źródło: Ministerstwo Finansów (2015); GUS (2015).

1  Trudno nie zgodzić się z opinią Szmytkiego, że „coraz częściej o byciu metropolią decydują nie funkcje 
metropolitalne pełnione przez poszczególne ośrodki, lecz ambicje lokalnych władz, które nader często mani-
pulują kryteriami stawianymi metropoliom i obszarom metropolitalnym” (Szmytkie, 2013, s. 45).
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Wszystkie miasta określone jako metropolie są zrzeszone w Unii Metropolii 
Polskich, organizacji powołanej w 1990 roku, która przyjęła w swoich założeniach, że 
metropolia to „kompleks osiedleńczy miasta (lub miast) wiedzy, w którym żyje ponad  
500 tys. mieszkańców, a uczy się ponad 50 tys. studentów, stanowiący europejski 
(ponadnarodowy) węzeł transportowy” (www.metropolie, 2016). Definicja ta różni się 
od przyjętych definicji w dwóch aspektach: obniża kryterium wielkościowe stawiane 
miastom aspirującym do miana metropolii (nie miasto, ale cały obszar metropolitalny po-
winien liczyć ponad 0,5 mln mieszkańców), natomiast funkcje metropolitalne ogranicza 
jedynie do dwóch zagadnień (metropolia jako ośrodek akademicki i węzeł transportowy) 
(Szmytkie, 2013, s. 40).

2. Wskaźniki oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego

Wykorzystanie wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego, mimo pewnych i znanych ułomności analizy wskaźnikowej2, pozwala 
na relatywnie szybką i skondensowaną analizę i wyciągnięcie wniosków oraz stwarza 
możliwość dostrzeżenia tych obszarów, które powinny być przedmiotem szczegółowych 
i bardziej dogłębnych badań. 

W badaniu sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego wykorzystuje się 
wiele miar, takich jak (Poniatowicz, Salachna, Perło, 2010; Surówka, 2013; Śmiechowicz, 
2011):

 – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem,
 – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży w dochodach ogółem,
 – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków 

majątkowych,
 – udział zobowiązań ogółem do dochodów ogółem,
 – udział odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłat rat kapitałowych 

od zaciągniętych kredytów i pożyczek do dochodów ogółem,
 – udział odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłat rat kapitałowych 

od zaciągniętych kredytów i pożyczek do dochodów własnych,
 – udział wydatków bieżących i wydatków na obsługę zadłużenia do dochodów 

bieżących,
 – udział zobowiązań wymagalnych do zobowiązań ogółem,
 – udział zobowiązań wymagalnych I stopnia (ZUS, KRUS, NFZ) do zobowiązań 

ogółem,

2  Oparcie analizy na wybranych wskaźnikach może zaciemniać lub wręcz wypaczać czy przeinaczać 
faktyczną sytuację, a jednocześnie wymaga odniesienia do wskaźników uznanych za wzorcowe lub przepro-
wadzenia analizy porównawczej z innymi podmiotami znajdującymi się w takiej samej grupie „rodzajowej”.



100 Krystyna Brzozowska

 – udział zobowiązań wymagalnych I stopnia (ZUS, KRUS, NFZ) do dochodów 
ogółem,

 – nadwyżka operacyjna na mieszkańca,
 – zobowiązania ogółem na mieszkańca,
 – dochody własne na mieszkańca,
 – dochody ogółem na mieszkańca, 
 – wydatki majątkowe na mieszkańca,
 – wydatki bieżące na mieszkańca. 

Ministerstwo Finansów, dla ułatwienia przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego, cyklicznie publikuje zestaw przydatnych wskaźni-
ków w podziale na poszczególne szczeble i rodzaje JST (gminy miejskie, gminy wiejskie, 
gminy miejsko-wiejskie, powiaty, miasta na prawach powiatu, metropolie, województwa) 
wraz z ich syntetycznym opisem (Ministerstwo Finansów, 2015). Wskaźniki są pogrupo-
wane jako wskaźniki budżetowe, wskaźniki na mieszkańca i wskaźniki dla zobowiązań. 

3. Analiza sytuacji finansowej miast metropolitalnych 

Miasta metropolitalne noszą status miast na prawach powiatu i tak są umieszczane 
w budżecie państwa. Miasta na prawach powiatu mają znaczący udział w budżetach 
jednostek samorządu terytorialnego. Udział miast na prawach powiatu w budżecie jed-
nostek samorządu terytorialnego oscyluje wokół 35% (w 2013 r. udział ten wyniósł 35% 
wykonanych dochodów oraz 35,33% wykonanych wydatków, zaś w 2014 r. odpowiednio 
35,1% oraz 35,4%) – por. tabela 3.

Tabela 3. Dochody i wydatki zrealizowane przez JST w latach 2013–2014

Wyszczególnienie
2013 2014

dochody wydatki dochody wydatki
tys. zł

Gminy 80 043 418 79 442 533 84 548 982 85 070 145
Powiaty 23 077 563 22 916 546 23 782 807 23 784 302
Miasta na prawach 
powiatu 64 216 583 64 952 560 68 259 778 69 661 372

Województwa 16 120 717 16 527 004 17 745 622 18 238 331
Ogółem JST 183 458 281 183 838 643 194 337 188 196 754 150

Źródło: Sprawozdanie (2015).

Udział miast metropolitalnych w dochodach i wydatkach miast na prawach powiatu 
wynosił w 2014 r. 58,42% wykonanych dochodów oraz 57,78% wykonanych wydatków. 

Faktyczne wykonanie budżetu przez miasta metropolitalne w 2014 r. przedstawiono 
na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Dochody i wydatki miast metropolitalnych w 2014 r. (mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podst. Sprawozdanie (2015).  

Wyraźnie zaznacza się kilkukrotna przewaga m.st. Warszawa nad pozostałymi mia-
stami. Kolejne znaczące pozycje zajęły Wrocław, Łódź i Kraków. Jednak na podstawie 
danych rzeczywistych trudno prowadzić jakiekolwiek porównania. Wydaje się zatem, 
że najbardziej prawidłowym sposobem doprowadzenia do względnej porównywalności 
jest ujęcie danych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wyniki przedstawiono na rysunku 2.
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Źródło: opracowanie własne na podst. Sprawozdanie (2015).

Po przeliczeniu dochodów i wydatków na 1 mieszkańca można stwierdzić, że 
we wszystkich 12 miastach metropolitalnych, poza Warszawą, poziom dochodów 
i wydatków stał się bardziej wyrównany i wahał się od ok. 6 tys. zł (Wrocław, Lublin, 
Białystok, Gdańsk, Katowice) do ok. 5 tys. zł (Łódź, Kraków, Rzeszów) i ok. 4–4,5 tys. zł  
(Bydgoszcz, Poznań, Szczecin).
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Badając sytuację finansową warto przyjrzeć się innym kategoriom przeliczonym na 
1 mieszkańca w każdym z analizowanych miast, takim jak transfery z budżetu państwa 
w postaci subwencji ogólnej i dotacji bieżących (rys. 3), nadwyżka operacyjna (rys. 4) 
oraz zobowiązania ogółem (rys. 5).
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Rysunek 3. Transfery bieżące na mieszkańca (zł)

Źródło: opracowanie własne na podst. Ministerstwo Finansów (2015).

Transfery bieżące na 1 mieszkańca z roku na rok lekko wzrastały w badanych 
miastach. Najwyższe kwoty w przeliczeniu jednostkowym zostały przekazane Lublinowi 
(od 1594 w 2012 r. do 1715,6 zł w 2014 r.), Rzeszowowi (od 1836,3 w 2012 r. do 1878,5 zł 
w 2014 r.) i dla Białegostoku (od 1647 w 2012 r. do 1737,6 zł w 2014 r.). Natomiast niższe 
od średniej kwoty przypadły dla Wrocławia (od 1110,9 do 1146,7 zł), Warszawy (od 1158,8 
do 1324,4 zł) i Katowic (1242; 1316; 1359 zł).
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Rysunek 4. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (zł)

Źródło: opracowanie własne na podst. Ministerstwo Finansów, 2015).
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Nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca dynamicznie wzrastała w trzech kolejnych 
latach we wszystkich miastach. Powyżej średniej w wysokości 223 zł w 2012 r. nadwyżka 
wystąpiła we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Katowicach, w 2013 r. – we Wrocławiu, 
Krakowie, Gdańsku i Katowicach, a w 2014 r. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu 
i Szczecinie. Generalnie najniższy poziom wypracowały Lublin, Rzeszów i Białystok.
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Rysunek 5. Zobowiązania ogółem na mieszkańca (zł)

Źródło: opracowanie własne na podst. Ministerstwo Finansów (2015).

Średni poziom zobowiązań ogółem na 1 mieszkańca wyniósł od 2688,6 w 2012 r. 
do 2924,2 zł w 2014 r. Najwyższe poziomy zobowiązań wystąpiły we Wrocławiu (3613; 
3332; 3574 zł), Warszawie (3320; 3436; 3479 zł), Gdańsku (3050; 2881; 2569 zł) i Poznaniu 
(3366; 3375; 2999 zł), natomiast najniższe w Katowicach (1578; 1972; 2234 zł), Rzeszowie 
(2254; 2556; 2894 zł), Szczecinie (2373; 2305; 2271 zł) i Białymstoku (2378; 2565; 2302). 
Różnica między najbardziej zadłużonymi i najmniej zadłużonymi miastami w przelicze-
niu na 1 mieszkańca sięga dwukrotności.

Wyniki wykonania budżetu w wyrażeniu wskaźnikowym są zaprezentowane na 
rysunkach 6–10.
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W miastach metropolitalnych średni udział dochodów bieżących w dochodach 
ogółem w latach 2012–2014 wynosił ok. 87%. Udział ten odznaczał się sporą zmiennością 
– od 73,8% w 2014 r. w Białymstoku do 95,9% w 2012 r. w Katowicach. Generalnie naj-
większy udział dochodów bieżących dotyczył Bydgoszczy (odpowiednio 93,8; 95; 95,1%), 
Krakowa (94,8; 93,1; 92,5%) oraz Szczecina (90,4; 92,4; 92%). Natomiast najniższym 
poziomem udziału dochodów bieżących w badanym okresie legitymowały się Rzeszów 
(81,9; 81,1; 84%) i Wrocław (81,8; 85,9; 89%).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Średnia

Wrocła
w

Bydgoszcz
Lublin

Łódź

Kraków

Warsz
awa

Rzeszów

Białys
tok

Gdańsk

Katowice

Poznań

Szczecin

2012 2013 2014

Rysunek 7. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (%)

Źródło: opracowanie własne na podst. Ministerstwo Finansów (2015).

Kolejny wskaźnik, obejmujący udział dochodów własnych w dochodach ogółem, 
kształtował się w badanych latach podobnie, a średnio wynosił 63,3%. Najwyższy udział 
dochodów własnych w relacji do dochodów ogółem wystąpił we Wrocławiu (odpowied-
nio 71,3; 73,7; 74,5%), Krakowie (68,8; 70,1; 68,6%) i Warszawie (74,2; 77,9; 74,8%). 
Natomiast najniższy – w Rzeszowie (48,2; 47,2; 50,2%) i Lublinie (54,1; 48,5; 52,9%).

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem był w badanych latach rela-
tywnie zmienny, przy czym wskaźniki wzrastały w kolejnych latach, poza Bydgoszczą, 
Łodzią, Warszawą, Katowicami i Szczecinem w 2013 r. oraz Wrocławiem, Lublinem, 
Rzeszowem i Białymstokiem w 2014 r. Średni wskaźnik dla wszystkich miast wynosił od 
4,7% w 2012 r. do 8,1% w 2014 r. Generalnie poniżej średniej w badanych latach wskaźnik 
ten wystąpił w Lublinie (2,3; 4; 3,6%), Łodzi (0,9; 4,7; 6,7%), Rzeszowie (2,5; 4,1; 5,1%), 
Białymstoku (2,4; 6,4; 4,2%). Natomiast najwyższe wskaźniki wypracowały Katowice 
(11,5; 9,4; 11,4%), Poznań (7; 10,5; 11,8%) oraz Kraków (6,8; 8,1; 10,2%) i Szczecin 7,9; 
9,5; 12,1%).
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Rysunek 8. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (%)

Źródło: opracowanie własne na podst. Ministerstwo Finansów (2015).

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem plasował się na poziomie  
ok. 22%. Najwyższe wskaźniki dotyczyły działalności inwestycyjnej prowadzonej przez 
Gdańsk (29,7; 30,5; 29%), Lublin (22,1; 30,2; 32,4%) oraz Łódź (16; 26,3; 26,6%), zaś 
najniższe przez Kraków (13,1; 12,8; 18,2%), Warszawę (17,3; 15,6; 17,7%), Bydgoszcz 
(19,5; 15,7; 15%) i Poznań (20,8; 18,6; 11,8%).
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Rysunek 9. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%)

Źródło: opracowanie własne na podst. Ministerstwo Finansów (2015).

Wskaźnik samofinansowania obliczany jest jako relacja wypracowanej nadwyżki 
operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem. Wartość wskaźnika 
obrazuje skalę finansowania inwestycji środkami własnymi jednostki samorządu teryto-
rialnego, czyli zdolność do samofinansowania. Wskaźnik ten posiadał średnio poziom od 
74,1% w 2012 r. do 98,3% w 2014 r. 
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Rysunek 10. Wskaźnik samofinansowania (%)

Źródło: opracowanie własne na podst. Ministerstwo Finansów (2015).

O ile w latach 2012 i 2013 wskaźnik ten w poszczególnych miastach utrzymywał 
podobny poziom, o tyle w 2014 r. odznaczał się dużą zmiennością, dotyczącą głównie 
Białegostoku (wzrost z 79% w 2013 r. do 176,3% w 2014 r.) i Poznania (wzrost z 94,2% 
w 2013 r. do 114% w 2014 r.). Najniższy poziom wskaźnika dotyczył Łodzi (45; 76,7; 
56,7%) oraz Katowic (57,6; 72,6; 59,4%), zaś najwyższy Krakowa (90,7; 120,6; 96,5%), 
Warszawy (69,1; 104; 113,8%), Gdańska (96,5; 118,3; 114%) i Poznania (83,1; 94,2; 183%). 

Poziom zadłużenia miast metropolitalnych zbadano przy wykorzystaniu wskaźnika 
procentowego udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem miast, udziału wydatków 
na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem oraz w dochodach własnych. Wyniki badań 
przedstawiono na rysunkach 11–12.
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Rysunek 11. Udział zobowiązań w dochodach ogółem (%)

Źródło: opracowanie własne na podst. Ministerstwo Finansów (2015).

Średni poziom wskaźnika udziału zobowiązań w dochodach ogółem metropolii 
wynosił 55% i nie zanotowano większych odchyleń w jego kształtowaniu, poza przy-
padkiem Łodzi, w której w 2014 r. poziom tego wskaźnika wzrósł z 59,3% w 2013 r. do 
78,3% w roku następnym. Najwyższe poziomy tego wskaźnika wystąpiły, oprócz Łodzi, 



107Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne

w Bydgoszczy (kolejno 68,7; 72,4; 70,6%), we Wrocławiu (kolejno 63,5; 58,3; 64,1%) 
oraz Poznaniu (67,3; 69,4; 57,8%), natomiast najniższe w Katowicach (34,8; 38,3; 41,7%), 
Gdańsku (47,9; 48,2; 43,4%) i Warszawie (47,7; 48,5; 43,8%).

Następny wskaźnik dotyczy oceny możliwości bieżącej obsługi zadłużenia. 
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Rysunek 12. Udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem (%)

Źródło: opracowanie własne na podst. Ministerstwo Finansów (2015).

Średni poziom wydatków na obsługę zadłużenia wynosił kolejno w każdym z ba-
danych lat: 8,3; 7,4; 6,2% dochodów ogółem. Powyżej średniej z tendencją spadkową 
wskaźnik ten wystąpił w trzech miastach – Krakowie (15,8; 11,4; 7,7%), Łodzi (15,1; 7; 
6,9%) oraz Poznaniu (9,6; 15,1; 9,6%), natomiast najniższy – w Bydgoszczy (3,6; 8,2; 
4,7%) i Szczecinie (3,7; 3,6; 2,4%). 

Udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach własnych badanych miast 
był oczywiście na wyższym poziomie niż wskaźnik przedstawiony na rysunku 12, ale 
zachował takie same tendencje. Średni udział był na poziomie od 13,7% w 2012 r. do 9,7% 
w 2014 r. Najwyższe obciążenie dotyczyło Krakowa, Łodzi i Wrocławia, a najmniejsze 
Katowic, Szczecina, Bydgoszczy i Warszawy.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza potwierdziła, że wielkość miasta oraz rozwój gospodarczy 
otoczenia mają wyraźny wpływ na osiągane przez miasta metropolitalne rezultaty gospo-
darki finansowej. Miasta metropolitalne mają status miast na prawach powiatu i w grupie 
tych miast zajmują wiodącą pozycję pod względem osiąganych wyników finansowych. 
Generalnie wielkość miasta miała wpływ na osiągane wyniki oraz umiejętność korzysta-
nia z dostępnych instrumentów finansowych, co potwierdzają wyniki nadwyżki operacyj-
nej na 1 mieszkańca, zobowiązań ogółem na 1 mieszkańca, udziału nadwyżki operacyjnej 
w dochodach ogółem z jednej strony oraz przewagi miast mniejszych, położonych na 
słabszych gospodarczo terenach – Białegostoku, Lublina, Rzeszowa – w pozyskiwaniu 
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z budżetu państwa subwencji ogólnej i dotacji bieżących z drugiej strony. Na szczególną 
uwagę zasługują wskaźniki badania udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 
oraz samofinansowania, które odznaczały się największą zmiennością. Najwyższe wskaź-
niki w zakresie nadwyżki zostały osiągnięte przez Katowice, Poznań oraz Kraków, zaś 
najniższe m.in. Lublin, Białystok, Rzeszów, a w zakresie samofinansowania najwyższe 
przez Kraków, Warszawę, Gdańsk, Poznań, a najniższe przez Łódź, Katowice, Rzeszów, 
Lublin. 

Reasumując, w pewnym uproszczeniu można przyjąć, że miasta na tzw. ścianie 
wschodniej (poziom nadwyżki operacyjnej, poziom samofinansowania, poziom dotacji 
i subwencji) charakteryzują się gorszymi wynikami finansowymi niż miasta większe. 
Tym samym potwierdza się wyrażana często opinia o nieprawidłowej delimitacji miast 
metropolitalnych nie przez ich siłę i oddziaływanie gospodarcze, ale poprzez zastosowa-
nie skutecznego lobbingu o podłożu politycznym.
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Streszczenie. Gospodarka odpadami komunalnymi stanowi jeden z najważniejszych priorytetów 
zadaniowych gmin w Polsce. Wprowadzenie systemu od 1 lipca 2013 r. nałożyło na administra-
cję samorządową nowe obowiązki i prawa. Tworząc nowy system gospodarowania odpadami, 
uwzględniono m.in. organizację odbioru odpadów, ich selektywną zbiórkę oraz utrzymanie 
i eksploatację instalacji, urządzeń do ich odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z oczekiwaniami 
unijnymi. Celem artykułu jest określenie zakresu władztwa zadaniowego gminy w gospodarce 
odpadami komunalnymi w Polsce, wskazanie przesłanek prawnych do wprowadzenia nowego 
systemu oraz ocena funkcjonowania działań samorządów gminnych realizujących odpowiednie 
zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Wprowadzenie

Polska jak wiele innych europejskich i światowych państw boryka się z problemem 
narastającej ilości śmieci. Wśród odpadów największą ilość stanowią odpady komunalne. 
Mając na uwadze poprawę sytuacji gospodarki odpadami, wprowadzono reformę, rozpo-
czynając od segmentu odpadów komunalnych. Nowymi rozwiązaniami, wprowadzonymi 
przez regulacje prawne w zakresie odpadów, ustawę tzw. śmieciową (Ustawa, 2011), po-
stawiono na ograniczenie składowania odpadów, większą ilość odzyskiwanych surowców 
wtórnych, ograniczenie uciążliwości odpadów, budowę infrastruktury technicznej (sor-
towni, spalarni, kompostowni) i stosowanie technologii małoodpadowych przetwarzania 
surowców. W nowo działającym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce od 
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pierwszego lipca 2013 r. gmina zyskała wpływ na wszelkie elementy istniejącego systemu 
zagospodarowania odpadów komunalnych i otrzymała prawo do kreowania własnej wizji 
urzeczywistnienia zamierzonych koncepcji gospodarki odpadowej. Do zadań własnych 
gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zalicza się zagwarantowanie 
możliwości działania systemu tzw. selektywnego gromadzenia i zbierania odpadów, aby 
możliwa była realizacja zmniejszenia składów odpadów, które ulegają biodegradacji, 
segregacji odpadów zagrażających, a także wypracowanie zamierzonego odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych. Ustawodawca stworzył ponadto wiele regulacji 
systemowych, które nadały władzom publicznym szereg kompetencji, jak: wymiar opłaty 
uiszczanej przez posiadaczy nieruchomości za gospodarowanie wytworzonymi odpadami 
komunalnymi, zasady i normy założone przez gminę w zakresie gospodarki odpadami, 
narzędzia praktycznego wypełniania regulacji prawnych przez przedsiębiorców (Styś, 
Foks, 2014, s. 13–14). Do najistotniejszych zadań gminy w zakresie gospodarowania 
odpadami zalicza się:

 – opracowanie i zatwierdzenie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
(warunki obowiązujące oraz przedmiot prowadzących działalność w zakresie 
gospodarki odpadami),

 – ustalenie wartości stawki za usługi zagospodarowania wytworzonych odpadów,
 – zapewnienie budowy, zachowania i eksploatowania instalacji oraz sprzętów 

służących do procesów odzysku i unieszkodliwienia odpadów,
 – opracowanie oraz przeprowadzenie czynności przetargu – regulacja rynku 

lokalnego gospodarowania odpadami komunalnymi.
Po nowelizacji ustawy o odpadach wprowadzono obowiązkowe zadania własne 

gmin w zakresie gospodarki odpadami. Ponadto gospodarka odpadami jest regulowana 
wieloma rozporządzeniami wykonawczymi. Obowiązki gminy w zakresie zagospodaro-
wania odpadów reguluje także ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa odnosząca 
się do czystości i porządku w gminie.

1. Przesłanki legislacyjne zagospodarowania odpadów komunalnych 
przez gminy

Zapisy traktatu zawartego pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi 
nakładają na strony układu obowiązek przeciwdziałania ciągłemu pogarszaniu się stanu 
środowiska naturalnego (Traktat, 2012). Działania w tym zakresie mają opierać się na 
kontrolowaniu poziomu zanieczyszczeń, ograniczaniu ilości produkowanych odpadów 
oraz ich utylizacji i bezpiecznym składowaniu. Środkiem w realizacji tego celu powinna 
być wymiana doświadczeń między państwami członkowskimi, programy szkoleniowe 
oraz zbliżenie obowiązujących przepisów prawnych w danym państwie do standardów 
Wspólnoty. Akty prawne tworzone przez Unię Europejską nawiązujące do ochrony 
środowiska są bowiem punktem odniesienia dla wszystkich państw członkowskich oraz 
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praktycznym modelem współpracy ponadnarodowej. W ostatnich latach Unia zaakcepto-
wała wiele aktów prawnych, najczęściej w postaci dyrektyw, nastawionych na „odtworze-
nie” właściwego stanu środowiska oraz jego ochronę. Kilkanaście spośród nich dotyczyło 
bezpośrednio odpadów (Rosik-Dulewska, 2015, s. 11). Zgodnie z dyrektywą ramową 
o odpadach 75/442/EWG (Dyrektywa, 1975) państwa członkowskie zostały zobligowane 
do działań w zakresie usuwania odpadów, przy uwzględnieniu uwarunkowań geogra-
ficznych oraz potrzeby posiadania specjalistycznych zakładów dla pewnych rodzajów 
odpadów z zastosowaniem najlepszych dla danego rodzaju odpadów metod i technologii 
zapewniających ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego. Stosowanie tych reguł miało na 
celu wprowadzenie w państwach członkowskich jasnych zasad odpowiedzialności władz 
publicznych za prawidłowe i efektywne zarządzanie komunalną gospodarką odpadową 
(Dobrowolski, 2002). Podstawowym aktem w kwestii odpowiedniego postępowania 
z odpadami komunalnymi jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE  
z 19 listopada 2008 r. (Dyrektywa, 2008). Fundamentalną myślą tego aktu jest ustanawianie 
określonych środków prawnych, które popierają ideę tzw. społeczeństwa recyklingu oraz 
sprzyjają eliminacji zbędnych ilości odpadów. Realizacja wyżej wymienionej idei obliguje 
państwa członkowskie do podejmowania wszelkich starań wspierających do kolejnego 
użytkowania produktów, a także zachęcanie do działań, które służyć będą wykorzystaniu 
danego odpadu, w szczególności przez wspomaganie zabiegów mających na celu ponowne 
zużytkowanie powstałego odpadu, a także zastosowanie instrumentów ekonomicznych 
oraz przygotowanie zakresu kryteriów nakreślenia celów ilościowych. Okoliczności te 
mają fundamentalną rangę dla przepisów prawa wewnętrznego, których konstrukcja 
pozwoli urzeczywistnić cele sprecyzowane w prawie unijnym (Górski, 2013, s. 61). 

2. Regulacje krajowe 

Podstawowym aktem prawnym w systemie gospodarowania odpadami komunalny-
mi jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ustawa ta zawiera zapisy dyrektyw, 
rozporządzeń i decyzji Unii Europejskiej z zakresu gospodarki odpadowej, które Polska 
wzięła pod uwagę w swoim stanowisku negocjacyjnym. Obowiązująca w kraju ustawa 
o odpadach reguluje obowiązki nałożone na: wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów, 
którzy nimi gospodarują, sprzedawców odpadów, pośredników w obrocie odpadami, 
a także organy administracji publicznej z zakresu gospodarowania odpadami. Zapisy 
ustawy szczegółowo wyjaśniają szereg definicji używanych w gospodarce odpadami. 
Ustawodawca dokonał klasyfikacji odpadów oraz wskazał zasady, jakimi powinno się 
kierować w postępowaniu z odpadami. Dodatkowo ustawa jasno wskazuje warunki 
i uprawnienia, jakie muszą być spełnione przy prowadzeniu działalności w zakresie 
odbioru i przetwarzania odpadów. Dokumentem odnoszącym się bezpośrednio do odpa-
dów jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (Krajowy Plan, 2014, s. 7). Obowiązujący 
obecnie w Polsce zaktualizowany Krajowy Plan Gospodarki Odpadami jest aktualizacją 
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KPGO 2014 przyjętego na mocy Uchwały nr 217 Rady Ministrów z 24 grudnia 2010. 
Dostosowując się do wymogów Komisji Europejskiej, dokonano wcześniejszej aktuali-
zacji zgodnie z „art. 28 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 w sprawie odpadów” (Krajowy Plan, 2014), która była warunkiem 
pozyskania środków z funduszy europejskich na lata 2014–2020 w zakresie inwestowania 
w gospodarkę odpadami. Zaktualizowany KPGO 2014 zawiera opis celów i zadań, które 
obejmują lata 2016–2021, w perspektywie do roku 2030. Dokument ten jest sporządzony 
zgodnie ze stanem prawnym na dzień 31 lipca 2015 roku. Opisywany plan zawiera w swej 
treści analizę stanu gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w tej dziedzinie, główne 
kierunki działań i cele obejmujące zapobieganie powstawaniu odpadów, harmonogram 
inwestycji, sposób ich realizacji, źródła finansowania, monitoring, terminy osiągnięcia 
wyznaczonych celów. W dokumencie tym formułowane są cele jakościowe i ilościowe. 
Cele jakościowe narzucają obowiązek zachowania odpowiedniej hierarchii w postępo-
waniu z odpadami oraz stworzenie powiązanych ze sobą systemów gospodarowania 
odpadami na różnych poziomach. 

3. Pojęcie odpadów komunalnych

Postępowanie z odpadami komunalnymi opiera się przede wszystkim na przepisach 
ustawy, która ma charakter aktu ogólnego, wskazującego okoliczności, w których jej 
przepisy w kwestii odpadów komunalnych nie dotyczą, a więc wchodzą w zakres ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Klasyfikacja odpadów między wskazane 
ustawy wynika z przyjętej w regulacji koncepcji podziału odpadów na dwie główne 
grupy – odpady komunalne i odpady pozostałe. Odpady komunalne, według przyjętej 
przez obie ustawy definicji, są wyodrębnione za pomocą łączonego kryterium, tj. ze 
względu na źródło pochodzenia oraz składu i charakteru. Zgodnie z definicją odpadami są 
wszelkie substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć 
lub do ich pozbycia się jest obowiązany, i które należą do jednej z kategorii określonych 
w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach. 

Podziału odpadów można dokonywać posługując się różnymi kryteriami. Może to 
być ich charakterystyka jakościowa, a więc skład chemiczny, toksyczność, stan skupie-
nia, można się też posłużyć stopniem przydatności odpadu do dalszego przetworzenia 
i wykorzystania. Za kryterium może służyć także sfera powstawania i uciążliwość dla 
środowiska. Najczęstszym jednak kryterium podziału jest uwzględnienie pochodzenia 
odpadu jako wyznacznika zaliczenia go do konkretnej grupy. Według rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów w zależ-
ności od źródła ich powstania odpady komunalne zaliczane są do 20. grupy, jako „odpady 
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – 20”. Poszczególne kody 
odpadów, od 20 do 20 03 99, szczegółowo klasyfikują odpady na poszczególne szczegó-
łowo określone grupy:
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„20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 20 01 – 
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) (…),

20 02 – Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) (…),
20 03 – inne odpady komunalne” (Rozporządzenie, 2014, s. 44–46).
Odpady komunalne, zgodnie z ustawą o odpadach, to odpady powstałe w gospodar-

stwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące 
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne 
do odpadów powstałych w gospodarstwach domowych. Gospodarowanie odpadami 
komunalnymi to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym nadzór nad 
takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. Gospodarka odpa-
dami komunalnymi w ostatnim czasie zmieniła kolejność priorytetowości postępowania 
z odpadami. Na pierwszym miejscu postawiono samo zapobieganie ich powstawaniu, 
w tym edukację społeczną, a następnie zmniejszanie ilości wytwarzania odpadów  
u samego źródła, wprowadzenie selektywnej zbiórki, przygotowanie do ponownego 
użycia, a więc wytworzenie surowców wtórnych czy recykling odpadów. Według danych 
GUS (styczeń 2016 r.) gospodarstwa domowe są podstawowym wytwórcą odpadów komu-
nalnych (79,8%), biura, instytucje, handel, mały biznes (16,8%), usługi komunalne (3,4%). 
W procesie selekcjonowania odpadów również dominują gospodarstwa domowe (85,1%), 
biura, instytucje, handel, mały biznes (11,1%), usługi komunalne (3,8%). W ostatnich 
latach wzrasta także udział gospodarstw domowych w procesie zebranych selektywnie 
odpadów komunalnych – z 80,7% w 2013 r. do 85,1% w 2014 r.

4. Prawa i obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi

„Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokal-
nym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. (…) Zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy” (Ustawa, 1990).

Władztwo zadaniowe gminy stanowi ważny element zasady domniemania własności 
organów gminy. Chodzi tu o wszystkie sprawy publiczne o charakterze lokalnym, które 
ustawowo nie zostały zarezerwowane na rzecz innych podmiotów. Zasada ta została wy-
rażona w art. 6 u.s.g. Pojęcie władztwa zadaniowego gminy jest jednym z podstawowych 
pojęć występujących w prawie administracyjnym. Ma ono dość uniwersalny charakter. 
Trudno jest wskazać bezpośrednie relacje zachodzące pomiędzy terminem władztwa 
zadaniowego gminy a terminem administracji samorządowej. Według podejścia kla-
sycznego władztwo zadaniowe gminy to wyróżniająca i nieodłączna cecha gminy, która 
realizuje nałożony na nią zakres zadań. Należy odróżnić właściwość organów gminy jako 
pewnego rodzaju stan prawny od zadań gminnych wprost wynikających z obowiązują-
cych norm prawa. Dzięki władztwu zadaniowemu gminy mają możliwość oddziaływania 
na postępowanie swoich mieszkańców w celu zrealizowania zadań. W zakresie władztwa 
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gmina ma prawo posługiwania się narzędziami prawnymi. Za ich pomocą gmina może 
skontrolować działania mieszkańców, aby sprawdzić, czy są przez nich wykonywane obo-
wiązki nałożone przez prawo. W zakresie władztwa zadaniowego na gminie spoczywa 
odpowiedzialność organizacji życia lokalnego. W tym kontekście niezmiernie ważnym 
obowiązkiem spoczywającym na gminie jest zorganizowanie sprawnie działającego sys-
temu postępowania z odpadami komunalnymi (Górski, 2010, s. 41). Jednym z elementów 
odpowiedzialności administracji w zakresie władztwa administracyjnego jest władcze 
określenie obowiązków i praw. W tym przypadku pole do popisu mają te instytucje, 
które prawnie związane są z ochroną środowiska. Odpowiedzialność instytucji ochro-
ny środowiska odgrywa bowiem istotną rolę w procesie organizacji i funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Korzeniowski, 2014, s. 449–450). 
Wśród zadań obowiązkowych gminy, ściśle określonych przez ustawę o samorządzie 
gminnym, są zadania dotyczące sektora odpadów komunalnych. W świetle nowej ustawy 
z 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lokalny samorząd, służący 
mieszkańcom, przejmuje na siebie również obowiązek gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Każdy z elementów składających się na ten sektor jest ściśle związany z gminą, 
która jest odpowiedzialna za odebranie, ale i właściwe zagospodarowanie odpadów. Przy 
przygotowywaniu i opracowywaniu własnego gminnego systemu gmina musi opierać 
się na zapisach ustawy, nie zapominając jednocześnie o uwarunkowaniach miejscowych. 
W zakresie gospodarki odpadami do obowiązków gminy należy:

 – zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym syste-
mem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych;

 – zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów komunalnych w celu ograniczenia składowania odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielenia odpadów niebezpiecznych 
z odpadów komunalnych oraz osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych;

 – zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z in-
nymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych, albo zapewnienie warunków do budowy, 
utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych przez przedsiębiorców;

 – zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania, do dnia 31 grudnia 2010 r. do nie 
więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji oraz do dnia 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50% wagowo 
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i do dnia 
31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych na poziomie 1995 roku.
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Istotą efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest selek-
tywna zbiórka odpadów „u źródła” ich powstania. Wymagania dotyczące postępowania, 
a także obowiązków związanych z pozostałymi odpadami obciążają głównie wytwórców 
i odbiorców odpadów. Tak więc zgodnie z ustawą o odpadach, kto podejmuje działania 
powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania 
planować, projektować i prowadzić tak, aby: zapobiegać powstawaniu odpadów lub 
ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwa-
rzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, zapewniać odzysk (jeżeli 
nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów), zapewniać unieszkodliwianie odpadów, 
których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

System zbiórki „u źródła” to najbardziej efektywny sposób selektywnej zbiórki od-
padów, a jednocześnie najbardziej skomplikowany organizacyjnie. Największe trudności 
sprawia brak nawyków społeczeństwa do selektywnej zbiórki, załamanie się obrotu su-
rowcami wtórnymi, brak przystosowania przemysłu do wykorzystania odpadów, a także 
brak odpowiednich bodźców ekonomicznych i finansowych.

W ustawie o odpadach sformułowano zasadę przestrzegania właściwej hierarchii 
postępowania z odpadami. Najbardziej preferowanym działaniem jest zapobieganie 
powstawaniu odpadów, następnie ograniczenie ilości i uciążliwości odpadów, odzysk, 
unieszkodliwianie, z wyłączeniem składowania, a najmniej preferowanym działaniem jest 
składowanie odpadów. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzysko-
wi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstania, a jeśli nie jest to możliwe, to uwzględ-
niając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazane do najbliżej 
położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 
Stosuje się także zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta, gdzie producent 
jest nie tylko odpowiedzialny za powstające odpady, ale również za odpady powstające 
w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez niego produktów. Tak więc 
odzysk, zgodnie z ustawą, to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia 
ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części lub 
prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii. Gminy mają 
swobodę i uwzględniają własne możliwości, tradycje i doświadczenia w realizacji systemu 
zbiórki odpadów. Szczególnie gminy zainteresowane są odpowiednim zorganizowaniem 
systemu postępowania z odpadami, a w ostatnich latach selektywną zbiórką i segregacją.

Celem takiego działania jest: ograniczenie składowania odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji, wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 
osiąganie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, za-
pewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami 
bądź przedsiębiorcami koniecznych do takich działań instalacji i urządzeń, zapewnienie 
warunków ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kiero-
wanych do składowania.
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Tabela 1. Dopuszczalne poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 r. (w %)

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dopuszczalne poziomy 
składowania masy 
odpadów komunalnych 
ulegających 
biodegradacji

75 50 50 50 45 45 40 40 35

Źródło: Rozporządzenie (2012), poz. 676. 

Tabela 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (w %)

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50

Źródło: Rozporządzenie (2012), poz. 676. 

Gminy realizują ten rodzaj zadań zgodnie z planem gospodarki odpadami, który 
powinien być częścią ogólnego programu ochrony środowiska, podejmowanego i wykony-
wanego w zgodzie z ustawą o ochronie środowiska. Samorządy są w zasadzie suwerenne 
w ustalaniu celów gospodarki odpadami. Aby zapewnić, że priorytety zawarte w planach 
niższego rzędu nie będą sprzeczne z tymi, które ustalono na wyższym szczeblu, wprowa-
dzono procedurę uzgodnienia, np. plany gminne musiały zostać uzgodnione z planami 
powiatowymi i wojewódzkimi. Skutkuje to tym, że wszelkie podejmowane przez gminę 
działania oraz wydawane decyzje, zezwolenia i uzgodnienia muszą być zgodne z zatwier-
dzonymi gminnymi planami gospodarki odpadami. Gminny plan gospodarki odpadami 
obejmuje tylko odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone 
na jej obszar, z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz 
odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Plany gospodarki odpa-
dami opracowywane są dla osiągania celów założonych w polityce ekologicznej państwa 
oraz realizacji zasad ustawy o odpadach, a także dla stworzenia w kraju zintegrowanej 
i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów 
spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Przed gminami stoją specjalne zadania dotyczące utylizacji, a często też odzyskania 
odpadu, a zwłaszcza realizacji inwestycji składowisk odpadów. Nie w każdej gminie 
obiekty i urządzenia muszą powstać, istnieje bowiem możliwość ich budowy i eksploatacji 
wspólnie z innymi gminami. W świetle brzmienia ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach samorząd gminny reguluje problemy odpadów i tym 
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samym czystości na swoim terytorium. Ustawa o odpadach określa zadania gminy oraz 
obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, ale 
także warunki udzielania zezwoleń podmiotom gospodarczym świadczącym usługi 
w zakresie objętym regulacją ustawy. Zgodnie z ustawą do tego się odnoszącą określone 
zostały zadania organizatorskie i kompetencyjne umożliwiające zrealizowanie zadań. 
Najważniejsze zadanie to zorganizowanie systemu utrzymania porządku i czystości 
w gminie. Ustawa wylicza zadania, jakie w tym zakresie obciążają gminy. Realizacja 
zadań ma na celu zagwarantowanie ładu i porządku oraz właściwych warunków higie-
nicznych w miejscu, gdzie przebywają mieszkańcy. Kluczową rolę w gospodarowaniu 
odpadami komunalnymi w gminie odgrywa regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy. Jest to podstawowy dokument umożliwiający gminie wypełnianie obo-
wiązków organizatorskich. Ponadto gminy mają obowiązek określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usuwanie odpadów komunalnych 
oraz nieczystości ciekłych i zróżnicowania stawek. Ustalając stawki, powinna brać pod 
uwagę takie okoliczności, jak: koszty usuwania odpadów, zapewnienie odpowiedniej 
rentowności zainteresowanych podmiotów i zabezpieczenie mieszkańców przed nadmier-
nymi, nieuzasadnionymi kosztami. W obecnym stanie prawnym przepisy czynią gminę 
odpowiedzialną za sferę gospodarki odpadami i czystości w gminie. 

Podsumowanie

Zadania gmin w zakresie odpowiedzialności za gospodarkę odpadami w kolejnych 
zmianach legislacyjnych dokładniej precyzują zakres odpowiedzialności władz publicz-
nych za komunalną gospodarkę odpadami. Gminy zostały zobligowane do zapewnienia 
objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszyst-
kich odpadów komunalnych oraz zapewnienia warunków funkcjonowania systemu se-
lektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych itp. Waga problemów ochrony 
środowiska, postęp technologiczny, kształtowanie ekologicznego wizerunku lokalnego 
przyczyniają się do wzrostu zainteresowania sferą ochrony środowiska. Rosnące 
wymagania społeczne, technologiczne i środowiskowe skłaniają do poszukiwania no-
wych, efektywnych form finansowania zadań ekologicznych oraz realizacji inwestycji 
rozwojowych. Motorem działań dla wielu samorządów gminnych jest presja społeczna 
na realizację zadań gospodarki odpadami. Występuje ona przede wszystkim w takich 
gminach, gdzie proces zadań ekologicznych przyniósł oczekiwane rezultaty zauważalne 
przez mieszkańców. Zwłaszcza takie efekty, które poprawiły jakość życia mieszkańców. 
Proces ten traci wyłącznie charakter miejscowy, a jednocześnie lokalne struktury samo-
rządowe zmuszone są wyważać korzyści wydatkowania środków na te cele i równoważyć 
je z dochodami. W warunkach niestabilności gospodarczej źródła finansowania inwesty-
cji ekologicznych nabierają szczególnego znaczenia. Zwłaszcza ograniczoność środków 
własnych skłania do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Przegląd zadań na rzecz 
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ochrony środowiska wskazuje ich ogromną różnorodność i obowiązek realizowania ich 
na poziomie samorządu gminy. Liczne akty prawne wyznaczające zadania rozmiesz-
czone są w kilku ustawach, co nie sprzyja przejrzystości wyznaczenia zakresów zadań. 
Zachodzące zmiany w przepisach nie dają podstaw stabilności systemu zadań. 

Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie gminy stanowiło dużo wyzwanie dla jednostek samorządów terytorialnych. 
Należy stwierdzić, iż przejęcie przez gminę obowiązku gospodarowania odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości nie przynosi jej szczególnych korzyści. Od 
początku ustawodawca przyjął założenie, że gmina nie ma prawa zarabiać na gospoda-
rowaniu odpadami. Stworzenie nowego systemu musi opierać się na samofinansowaniu, 
tzn. koszty związane z gospodarowaniem odpadami muszą być pokrywane ze środków 
pochodzących z wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W rze-
czywistości jest to bardzo trudne i zazwyczaj gminom brakuje środków na regulowanie 
zobowiązań związanych z odpadami komunalnymi. Wprowadzenie i wdrożenie nowego 
systemu wiązało się z poniesieniem przez gminę wysokich kosztów finansowych. Jest to 
system stosunkowo drogi dla właścicieli nieruchomości, którzy sami nie mają możliwości 
obniżenia wysokości opłat. System nie jest doskonały i ma wiele wad. Dzięki przejęciu 
przez gminę obowiązku odbioru odpadów i ich zagospodarowania odciążyło się właści-
cieli nieruchomości od obowiązku zawierania umów z przedsiębiorstwem komunalnym. 
System gospodarowania odpadami komunalnymi najwięcej korzyści przyniósł przed-
siębiorstwom komunalnym. Nie muszą one już obsługiwać indywidualnych klientów, 
czy też wystawiać olbrzymiej ilości tytułów wykonawczych z tytułu nieuregulowania 
należności za odbiór odpadów w terminie. Klientami takich przedsiębiorstw stały się gmi-
ny, co w konsekwencji przyczyniło się do wzrostu liczby nieruchomości obsługiwanych 
przez przedsiębiorstwo. Niestety wiele gmin nie wywiązuje się z obowiązku osiągnięcia 
odpowiednich wskaźników narzuconych przez Unię Europejską. W takiej sytuacji na 
gminę zostanie nałożona kara finansowa, która prawdopodobnie zostanie sfinansowana 
poprzez podwyższenie stawki opłaty z tytułu gospodarowania odpadami dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w danej gminie. Generalnie zmiany na rynku gospoda-
rowania odpadami wpłynęły w zasadniczy sposób na kształt i strukturę gospodarki 
odpadowej, wymuszając przeprowadzenie zmian w zakresie organizacji ich działalności 
oraz w zakresie technologii wykorzystywanych w procesie postępowania z odpadami. 
W sferze inwestycyjnej zauważa się konieczność ponoszenia kolejnych nakładów na 
rozwój infrastruktury gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności w obszarze 
selektywnego zbierania odpadów oraz instalacji przetwarzania odpadów. W systemie 
organizacji zauważa się efekty uruchamiania sprawozdawczości danych o odpadach oraz 
ich monitorowania. Osiągnięcie planowanych celów w gospodarce odpadowej nakłada 
na gminy przeprowadzenie szeregu działań planistycznych, organizacyjnych oraz reali-
zacyjnych. To na gminach spoczywa presja zwiększenia efektywności gospodarowania 
odpadami oraz usprawnienie mechanizmów zwiększenia wykorzystania instrumentów 
ekonomicznych wpływających na osiągnięcie założonych celów w gospodarce odpadowej.
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THE LOCAL TASK AUTHORITY IN MUNICIPAL WASTE PROCEDURE
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Summary. Economy municipal wastes is the important priority in communal units of local govern-
ments in Poland. The introducing the new system from 1 July 2013 imposed on the local authority 
municipality new responsibilities. By creating the new system of the waste management the arrange 
of the waste reception, selective waste collection, maintenance and operation of the installation 
(for their recovery and disposal in accordance with EU expectations) has been taken into account.
The aim of the article is to define the scope of the local task authority in municipal waste procedure 
in Poland, indication of the legal conditions, implementing the new system and the evaluation of 
the functioning the local authority activity implementation in the relevant ratios of the municipal 
waste management.
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Streszczenie. Zasadniczym celem podjętych w artykule rozważań jest przedstawienie nowej 
perspektywy finansowej UE w aspekcie rynku pracy, a także próba wstępnej weryfikacji wiel-
kości funduszy unijnych na lata 2014–2020 przeznaczonych na zachodniopomorski rynek pracy. 
Niniejsza praca zawiera rozważania dotyczące m.in. funduszy unijnych jako instrumentu realizacji 
celów Unii Europejskiej na rynku pracy oraz sytuacji zachodniopomorskiego rynku pracy wobec 
nowej perspektywy finansowej UE.

Wprowadzenie

Unia Europejska (UE) uruchomiła dotychczas wiele funduszy o charakterze po-
mocowym. Utworzono je przede wszystkim z uwagi na fakt, iż nowo przyjmowane do 
Wspólnoty kraje charakteryzowały się słabszymi gospodarkami od dotychczasowych 
krajów Unii, co nie pozwalało im na skuteczne konkurowanie na unijnych rynkach. Nie 
bez znaczenia były także zaległości tych krajów np. w zakresie ochrony środowiska, 
rynku pracy czy infrastruktury komunikacyjnej. Bezrobocie w Polsce, tak jak w wielu 
krajach UE, od lat jest jednym z najważniejszych problemów społecznych. Kraje te pod 
względem poziomu bezrobocia są bardzo zróżnicowane, podobnie jak różne regiony 
Polski. Unia Europejska podjęła więc próbę zmniejszenia występowania bezrobocia 
poprzez stworzenie mechanizmów powstrzymujących szerzenie się tego problemu oraz 
możliwości skorzystania z funduszy unijnych do poprawy sytuacji na rynku pracy. Środki 
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otrzymywane z UE są wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek 
28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Celem rozważań jest więc przedstawienie 
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w aspekcie rynku pracy oraz próba 
wstępnej weryfikacji funduszy unijnych na lata 2014–2020 na zachodniopomorskim 
rynku pracy. Na wstępie zamieszczono rozważania dotyczące funduszy unijnych jako 
instrumentu realizacji celów Unii Europejskiej na rynku pracy. Dla lepszego zobrazowa-
nia posłużono się perspektywą finansową 2014–2020. Przedmiotem kolejnej części był 
zachodniopomorski rynek pracy wobec nowej perspektywy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dlatego postanowiono przedstawić 
dotychczasowe wdrożenia od momentu uruchomienia tych programów. Część końcową 
stanowią ważniejsze wnioski wynikające z rozważań.

1. Fundusze unijne jako instrument realizacji celów Unii Europejskiej 
na rynku pracy

Fundusze unijne to środki finansowe UE, które są przez państwa członkowskie 
gromadzone oraz przekazywane do wspólnego budżetu. Każdy z krajów członkowskich 
jest zobowiązany do zasilania budżetu UE, choć duża część tych przychodów zależy od 
poziomu gospodarczego państw. Oznacza to, iż państwa bogatsze wpłacają więcej niż 
kraje biedniejsze i mimo to nie pozyskują więcej dotacji z Unii Europejskiej.

Unia Europejska przeznacza zgromadzone środki na wsparcie wyrównywania 
różnic gospodarczych pomiędzy regionami Unii Europejskiej oraz w efekcie – ich miesz-
kańcami, co może zostać zrealizowane między innymi dzięki przyspieszeniu rozwoju 
regionów zapóźnionych. Podmioty w krajach będących beneficjentami funduszy unijnych 
muszą jednocześnie pokazać, iż mają plan na wykorzystanie unijnych funduszy, którego 
założenia są zgodne z założeniami programowymi danego funduszu, oraz są w stanie 
udowodnić, że mogą ten plan zrealizować. Każda dotacja, o jaką można się ubiegać 
ze środków UE, w rzeczywistości zawsze jest w 15% współfinansowana ze środków 
krajowych (budżetu państwa). Budżet UE jest ustalany raz na 7 lat (Skiba, 2010, s. 104), 
stąd miniona perspektywa finansowa opiewała na lata 2007–2013, a obecna na 2014–2020.

Główną część transferów z budżetu UE w pierwszym programowaniu, w którym 
uczestniczyła Polska w latach 2004–2006 (Polska mogła korzystać z instrumentów 
finansowych Unii Europejskiej służących modernizacji i restrukturyzacji kraju), stano-
wiły środki przeznaczone na politykę strukturalną – 4,7 mld euro w formie środków na 
wypłaty i 11,4 mld euro w kategoriach zobowiązań, a więc do wykorzystania w dłuższym 
okresie (Kawecka-Wyrzykowska, Synowiec, 2004, s. 13–14). Dane Komisji Europejskiej 
dotyczące wykorzystania unijnych funduszy na lata 2007–2013 pokazały, iż Polska stale 
przoduje w ich wdrażaniu. To Polsce przekazano największą kwotę funduszy spośród 
wszystkich krajów UE. Suma wartości środków przekazanych poprzez Komisję (zaliczek 
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oraz refundacji) wynosiła niemalże 16,5 mld euro. Ponad dwukrotnie mniejsze kwoty 
uzyskały Hiszpania i Niemcy – odpowiednio 7,8 mld euro oraz 7,5 mld euro. Łącznie 
KE wypłaciła państwom członkowskim 78,4 mld euro. Udział Polski w wypłaconych 
przez KE pieniądzach (ok. 21%) jest proporcjonalny do udziału Polski w funduszach 
alokowanych. Oznacza to, iż tempo wdrażania programów operacyjnych w Polsce jest 
właściwe i adekwatne do wielkości dostępnych środków. Kwota przekazana przez KE to 
jednocześnie 25,2% całości funduszy przekazanych Polsce w latach 2007–2013. Należy 
pamiętać, iż w tej perspektywie budżetowej UE Polska posiadała najwyższą kwotę 
wsparcia – niemalże 1/5 budżetu na unijną politykę spójności (Środki z budżetu…, 2016).

Należy zwrócić uwagę, iż wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce prawie od 
początku związane było z wątpliwościami, że nie uda się w pełni wykorzystać środków 
z UE. Z tego przekonania w latach 2004–2006 postawiono przede wszystkim na strategię 
maksymalnego pozyskiwania środków, co negatywnie wpłynęło na ich efektywność wy-
datkowania. Do dziś skuteczność wykorzystywania środków z UE jest kojarzona przede 
wszystkim ze zdolnością ich pozyskiwania. Miało wpływ na to przede wszystkim panują-
ce przekonanie, że podstawową barierą w użyciu środków jest brak możliwości wniesienia 
wkładu własnego w ramach projektów czy programów europejskich, co skutkować mogło 
ich niewykorzystaniem.

Konkludując, działania podejmowane na rzecz rozwoju lokalnego powinny być 
realizowane łącznie przez wszystkie lokalne podmioty na różnych płaszczyznach, przy 
aktywnym współudziale mieszkańców i służyć rozwojowi lokalnej infrastruktury, 
wsparciu projektów zmierzających do zwiększenia atrakcyjności szeroko rozumianego 
środowiska inwestycyjnego, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju zasobów ludzkich 
i przedsiębiorczości (Bronisz, Kuć-Czajkowska, 2013). Województwo zachodniopomor-
skie charakteryzuje wysoki stopień wykorzystania alokacji przewidzianej dla Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 w ramach komponentu regionalnego. Na 
koniec 2015 roku poziom kontraktacji wynosił 104,1% dostępnych środków. Tym samym 
województwo zachodniopomorskie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce, przy średnim 
krajowym poziomie kontraktacji wynoszącym 101,8%. Obecnie znajdujemy się w nowym 
okresie programowania na lata 2014–2020.

2. Fundusze Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020

Trzeba pamiętać, że Polska otrzymać ma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro (Polska…, 
2016). Na tę sumę składają się pieniądze: z Polityki Spójności – ok. 82,5 mld euro, 
Wspólnej Polityki Rolnej – ok. 32,1 mld euro oraz ok. 5 mld euro w ramach takich progra-
mów, jak np. Horyzont 2020 czy Erasmus. Podkreślić należy, iż Polska jest największym 
beneficjentem Europejskiego Funduszu Społecznego w finansowaniu 2014–2020.
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Jak już wcześniej wspomniano, w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie po-
zyskania przez Polskę funduszy unijnych z budżetu Polityki Spójności na lata 2014–2020 
Polska otrzymać ma 82,5 mld euro (Fundusze…, 2016). Na tę kwotę składać się ma:

 – ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych, w tym ponad  
252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nieuczącej się młodzieży;

 – ok. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej;

 – 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim w obszarze 
transportu, energetyki i technologii informacyjnych w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę”;

 – ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrze-
bujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz 
dzieciom w trudnej sytuacji materialnej;

 – ok. 287 mln z zarządzanej przez KE ogólnej puli przeznaczonej na pomoc 
techniczną;

 – ok. 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów 
miejskich.

Planowane jest, że środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe 
i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), 
rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), 
cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy 
włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Podsumowując, nowa perspektywa finansowa 2014–2020 to kolejna szansa dla 
polskich przedsiębiorstw i samorządów. Największe zasoby funduszy unijnych, jakie 
dotychczas były dostępne dla Polski, tj. 82,5 mld euro (z łącznej puli 325 mld euro), 
zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje oraz na sferę badawczo-rozwojową. To jest 
drugi tak duży budżet dla Polski i zapewne ostatni, gdyż w 2020 roku (takie są założenia 
umowy) Polska stanie się krajem rozwiniętym i na tyle bogatym, aby w skromniejszym 
zakresie korzystać z polityki spójności. Tak znaczące finansowe uderzenie dla Polski 
pozwoli na znaczne zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
gospodarki krajowej na arenie międzynarodowej oraz na poprawę na rynku pracy. W pro-
jekcie Umowy Partnerstwa zakłada się, że w 2020 roku Polska będzie dobrze wyposażona 
w infrastrukturę, szczególnie komunikacyjną, tj. dokończone zostaną programy budowy 
dróg i modernizacji linii kolejowych, projekty ochrony środowiska i zagospodarowania 
odpadów, do czego zobowiązują warunki Traktatu Europejskiego.
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3. Zachodniopomorski rynek pracy a nowa perspektywa 2014–2020

Województwo zachodniopomorskie jest bardzo specyficznym województwem, 
z jedną z najwyższych stóp bezrobocia w Polsce. Na koniec grudnia 2015 roku (WUP, 
2016a, s. 5) w rejestrach urzędów pracy pozostawało łącznie ponad 1,5 mln osób bezro-
botnych (o 14,3% mniej niż w 2014 r.). Zarejestrowani stanowili 9,8% cywilnej ludności 
aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopo-
morskim wyniosła 13,3%, wobec 15,5% w 2014 r., a najwyższe niezmiennie notowano 
w województwie warmińsko-mazurskim – 16,3%, z kolei najmniejszym bezrobociem 
na koniec 2015 roku charakteryzowało się województwo wielkopolskie – 6,2%. Swoisty 
rynek  pracy województwa zachodniopomorskiego charakteryzował się tym, że (WUP, 
2016a, s. 7):

 – ponad połowę bezrobotnych zarejestrowanych stanowiły osoby długotrwale 
bezrobotne (55,4%);

 – przeważali bezrobotni mieszkający w mieście (57,4%);
 – odnotowano wyższy udział osób starszych (31,4% w wieku powyżej 50. roku 

życia) w porównaniu do całej Polski;
 – w woj. zachodniopomorskim, jak i ogółem w Polsce, w grupie osób 50+ więk-

szość tworzyli mężczyźni, stanowiący ponad 60,0%;
 – w woj. zachodniopomorskim niższy jest udział osób bezrobotnych do 25. roku 

życia, który wyniósł 13,1% (2,0 pkt. proc. mniej niż ogółem w Polsce);
 – wśród bezrobotnych znajdowało się 67,8 tys. osób poprzednio pracujących, 

w tym ponad 3,1 tys. osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 
Pozostałe 11,5 tys. zarejestrowanych dotychczas nie pracowało.

Dlatego środki otrzymane z EFS w poprzednich perspektywach pomogły prawie 
milionowi osób bezrobotnych w Polsce w powrocie na rynek pracy, w rozpoczęciu szkoleń 
lub założeniu własnej działalności gospodarczej, także w województwie zachodniopomor-
skim. W kolejnych siedmiu latach nowej perspektywy finansowej ponownie uwagę skupia 
się na walce z bezrobociem, na zwiększaniu efektywności na rynku pracy oraz pomocy 
najbardziej potrzebującym: młodym ludziom, kobietom czy starszym pracownikom.

Ludność województwa zachodniopomorskiego będzie mogła skorzystać z dwóch 
programów, które obejmują swoim działaniem rynek pracy:

 – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
 – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rozpoczęcie realizacji działań z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 (RPO WZ) oraz Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) związane było z wybo-
rem Instytucji Pośredniczącej. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jest dla obydwu 
programów taką instytucją dla działań związanych z rynkiem pracy.

Oprócz powiatowych urzędów pracy, które już od 2015 roku rozdysponowują wśród 
osób bezrobotnych środki finansowe oraz instrumenty pomocowe w ramach RPO WZ 



128 Karolina Drela

oraz PO WER, jako pierwsze dołączyły do nich podmioty oferujące osobom młodym 
(od 15. do 29. roku życia włącznie) m.in. doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, staże 
u pracodawców czy wysokiej jakości szkolenia. Podstawowym warunkiem uczestnictwa 
w programie jest posiadanie statusu osoby, która nie pracuje, nie szkoli się i nie uczy 
(młodzież NEET). Wśród szkoleń i kursów cieszących się największą popularnością 
wymienić można np. kurs prawa jazdy kategorii C, C+E lub D, kurs na grafika kompute-
rowego, spawacza czy elektryka, a także szkolenia z branży turystycznej. W 2016 roku 
rozpocznie się także nabór na szkolenia językowe oraz komputerowe, w szczególności dla 
osób po 50. roku życia oraz dla osób o niskich kwalifikacjach (maksymalnie ze średnim 
wykształceniem). To wsparcie pochodzić jednak już będzie ze środków RPO WZ.

4. Rynek pracy a Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014–2020

Dla województwa zachodniopomorskiego, w ramach RPO ma trafić 1,6 mld euro 
(Fundusze…, 2016). To 12. województwo pod względem wielkości otrzymanych środków. 
Za zachodniopomorskim znajduje się jeszcze województwo świętokrzyskie (1,36 mld), 
podlaskie (1,21 mld), lubuskie i opolskie (po 0,9 mld). Największe dofinansowanie otrzy-
mało województwo śląskie – 3,47 mld euro.

Omawiając działania związane z dofinansowaniem skierowanym na zachodniopo-
morski rynek pracy, dodać trzeba, że w dniu 6 maja 2015 r. zawarte zostało porozumienie 
w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją RPO WZ 
2014–2020, pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Szczecinie, na mocy którego Instytucja Zarządzająca RPO WZ (IZ) 
powierzyła Instytucji Pośredniczącej realizację części zadań związanych z realizacją 
RPO WZ. WUP w Szczecinie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w województwie 
zachodniopomorskim dla następujących osi priorytetowych w ramach RPO WZ, które 
bezpośrednio i pośrednio wiążą się z rynkiem pracy:

 – Oś Priorytetowa VI Rynek pracy,
 – Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne,
 – Oś Priorytetowa VIII Edukacja.

Ze względu na długie negocjacje Polski z KE uruchomienie konkursów dotyczących 
tych osi priorytetowych opóźniło się. W tabeli 1 zaprezentowano działania, które zostały 
uruchomione w 2015 roku, a także te, które dopiero mają być uruchomione, z uwzględ-
nieniem wartości alokacji na lata 2014–2020.
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Tabela 1. Wdrażanie RPO WZ w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia 
programu – stan na 31.12.2015 r. 

Oś Priorytetowa / 
Działanie

Złożone wnioski  
o dofinansowanie Podpisane umowy Alokacja w zł 

2014–2020
liczba wartość (zł) liczba wartość (zł)

Oś Priorytetowa VI 20 42 778 042,32 20 42 778 042,32 823 058 823
Działanie 6.1 0 0,00 0 0,00 139 620 706
Działanie 6.2 0 0,00 0 0,00 17 957 647
Działanie 6.3 0 0,00 0 0,00 17 508 706
Działanie 6.4 0 0,00 0 0,00 89 788 235
Działanie 6.5 20 42 778 042,32 20 42 778 042,32 433 976 471
Działanie 6.6 0 0,00 0 0,00 64 348 235
Działanie 6.7 0 0,00 0 0,00 24 941 176
Działanie 6.8 0 0,00 0 0,00 34 917 647

Oś Priorytetowa VII 53 61 846 951,78 0 0,00 654 356 704
Działanie 7.1 53 61 846 951,78 0 0,00 409 933 176
Działanie 7.2 0 0,00 0 0,00 49 882 353
Działanie 7.3 0 0,00 0 0,00 65 247 519
Działanie 7.4 0 0,00 0 0,00 27 435 294
Działanie 7.5 0 0,00 0 0,00 7 081 892
Działanie 7.6 0 0,00 0 0,00 56 865 882
Działanie 7.7 0 0,00 0 0,00 37 910 588

Oś Priorytetowa VIII 0 0,00 0 0,00 449 895 401 
Działanie 8.1 0 0,00 0 0,00 52 292 818 
Działanie 8.2 0 0,00 0 0,00 15 547 182 
Działanie 8.3 0 0,00 0 0,00 38 908 235 
Działanie 8.4 0 0,00 0 0,00 19 952 941 
Działanie 8.5 0 0,00 0 0,00 27 435 294 
Działanie 8.6 0 0,00 0 0,00 169 057 754 
Działanie 8.7 0 0,00 0 0,00 16 960 000 
Działanie 8.8 0 0,00 0 0,00 9 976 471 
Działanie 8.9 0 0,00 0 0,00 49 882 353 
Działanie 8.10 0 0,00 0 0,00 49 882 353 

Źródło: opracowanie własne na podst. danych WUP.

W ramach podpisanych umów na realizację projektów wypłacono 39 984 100 zł 
i było to tylko jedno działanie 6.5, dotyczące kompleksowego wsparcia dla osób bez-
robotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szcze-
gólnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu 
pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wykorzystane 
instrumenty i usługi rynku pracy miały na celu uzupełnienie lub zdobycie nowych 
umiejętności i kompetencji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz 



130 Karolina Drela

wsparcie mobilności na rynku pracy przez uczestników projektów. Ponadto w ramach 
projektów mogły być wykorzystane instrumenty i usługi rynku pracy służące indywi-
dualizacji wsparcia i pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, a także wsparcie 
skierowane do osób niepełnosprawnych. Alokacja przewidziana na realizację niniejszych 
projektów wyniosła 43 316 108 zł. Grupę docelową stanowiły osoby powyżej 29. roku 
życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, znajdujące się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, 
osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz nisko wykwalifikowane), 
dla których, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, określono 
pierwszy lub drugi profil pomocy.

W II oraz na początku III kwartału 2016 r. zakończą się także nabory i oceny 
wniosków o dofinansowanie kilku kolejnych działań w ramach RPO WZ (Kalejdoskop, 
2016, s. 6):

 – Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 
oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – w od-
powiedzi na konkurs wpłynęły 74 wnioski. Jest to znacząca ilość, biorąc pod 
uwagę fakt, że w dużej części projektów zaplanowano objęcie wsparciem wielu 
placówek jednocześnie. Jako najważniejsze formy interwencji zaplanowanych 
w ramach tego działania należy wymienić: doradztwo edukacyjno-zawodowe, 
staże, praktyki i dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, doskonalenie 
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli czy doposażenie placówek. 
Realizacja tego typu projektów daje nadzieję, że szkolnictwo zawodowe w regio-
nie zachodniopomorskim, wsparte środkami EFS, odrodzi się po wielu latach 
niekoniecznie przychylnego nastawienia społeczeństwa do tej formy nauczania, 
zaś na rynku będzie pojawiało się coraz więcej specjalistów posiadających 
„konkretny fach w ręku”.

 – Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 
oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach 
Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – w odpowiedzi 
na konkursu wpłynęło 31 wniosków. Interwencja w ramach tego działania jest 
analogiczna w stosunku do Działania 8.6, natomiast główną różnicą jest obszar, 
na którym będzie realizowane, czyli Szczeciński Obszar Metropolitalny (SOM), 
w skład którego wchodzą: Gmina Kobylanka, Gmina Stare Czarnowo, Gmina 
Police, Gmina Dobra (Szczecińska), Gmina Goleniów, Gmina Kołbaskowo, 
Gmina Gryfino, Miasto Szczecin, Miasto Stargard, Gmina Stargard, Gmina 
Nowe Warpno, Gmina Stepnica, Miasto Świnoujście oraz Powiat Policki.

 – Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne 
oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
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Metropolitalnego – w ramach konkursu wpłynęły 23 wnioski. To kolejne dzia-
łanie skierowane na obszar SOM, tym razem jednak wsparciem objęte zostaną 
szkoły prowadzące kształcenie ogólne. Szczególny nacisk zostanie położony 
na rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów, a także doskonalenie umie-
jętności nauczycieli oraz indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

 – Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej – w odpowiedzi na 
konkurs wpłynęło 78 wniosków. Jest to interwencja związana ze wsparciem 
zarówno publicznych, jak i prywatnych ośrodków wychowania przedszkolnego, 
poprzez m.in. tworzenie nowych oraz dostosowywanie już istniejących miejsc 
wychowania przedszkolnego (w tym w szczególności dla osób z niepełno-
sprawnościami), rozszerzenie działalności ośrodków o dodatkowe zajęcia czy 
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli placówek 
wychowania przedszkolnego.

 – Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 – wpłynęło 36 wniosków w ramach konkursu. W tym 
działaniu, choć opieką objęte zostaną dzieci w wieku żłobkowym, wsparcie ma 
w głównej mierze na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz nieak-
tywnych zawodowo, a także pracujących będących w trakcie przerwy związanej 
z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Dzięki dostępowi 
do opieki nad dziećmi do lat 3 osoby te możliwie szybko będą mogły wrócić na 
rynek pracy, co powinno pozytywnie oddziaływać na regionalną gospodarkę. 
Natomiast dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, opiekuń-
czo-wychowawczych czy poznawczych, wykorzystujących nowe wyposażenie 
sal i przestrzeni żłobków oraz klubów dziecięcych.

 – Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem 
i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-
-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, 
zawodowej – w odpowiedzi na 2 konkursy (na typ projektu 2 oraz typ projektu 
3) realizowane w ramach działania wpłynęły łącznie 34 wnioski. Interwencja 
w typie projektu 2 ma za zadanie prowadzenie kompleksowych działań, których 
celem jest przywrócenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wyklucze-
niem społecznym na rynek pracy oraz do ich pełnego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym. Wykorzystane przy tym zostaną instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 
społecznej czy zawodowej. Ponadto, realizując 3 typ projektu, możliwe będzie 
udzielanie wsparcia dotyczącego rewitalizacji, polegające przede wszystkim na 
animacji i aktywizacji środowisk lokalnych, wzmacniając tym samym potencjał 
tychże środowisk. 
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5. Rynek pracy a Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
2014–2020

Program PO WER ma charakter ogólnopolski i jest dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Jest odpowiedzią na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, 
włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, edukacji, szkolnictwa wyższego, 
innowacji społecznych, a także współpracy ponadnarodowej. W perspektywie finanso-
wej 2014–2020 PO WER wynika z doświadczeń i realizacji programów operacyjnych 
w poprzednich perspektywach oraz stanowi uzupełnienie RPO, gdzie zaangażowana 
jest większość środków EFS i finansowane są przedsięwzięcia dedykowane konkretnym 
osobom czy grupom.

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego – EFS (4436,8 mln euro) oraz ze środków specjalnej linii bu-
dżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative 
– YEI; 252,4 mln euro), a także z budżetu państwa – 740,3 mln euro (Ministerstwo 
Rozwoju, 2016, s. 7). Na realizację programu przeznaczone zostanie ponad 5,42 mld 
euro, w tym ponad 2 mld euro na wsparcie osób młodych (Co można…, 2016). Program 
wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30. roku życia pozostających bez zatrudnie-
nia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, 
a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia czy 
dobrego rządzenia. Na tę kwotę składać się mają osie priorytetowe (Co można…, 2016):

 – I Osoby młode na rynku pracy – 2035 mln euro (w tym wkład UE 1757 mln 
euro),

 – II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji –  
877,7 mln euro (w tym wkład UE 739,7 mln euro),

 – III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – 1253,29 mln euro (w tym 
wkład UE 1056,33 mln euro),

 – IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – 711,4 mln euro (w tym 
wkład UE 670,77 mln euro),

 – V Wsparcie dla obszaru zdrowia – 357,4 mln euro (w tym wkład UE 301,2 mln 
euro),

 – VI Pomoc techniczna – 195 mln euro (w tym wkład UE 164,13 mln euro).
W województwie zachodniopomorskim uruchomiono na razie tylko jedną oś 

priorytetową. W pierwszej osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy” wsparcie 
kierowane jest bezpośrednio do młodych, czyli osób w wieku 15–29 lat, pozostających 
bez pracy (również niezarejestrowanych w urzędach pracy), w tym w szczególności do 
tych, którzy nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu, czy nie szkolą się (tzw. kategoria 
NEET). W województwie zachodniopomorskim Instytucją Pośredniczącą dla nich, czyli 
m.in. prowadzącą nabory wniosków i wybierającą projekty do dofinansowania, jest, jak 
wspomniano wcześniej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
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W 2015 roku odbył się jeden konkurs, natomiast w 2016 wnioski przyjmowano 
w trybie pozakonkursowym, skierowanym do powiatowych urzędów pracy (tabela 2).

Tabela 2. Wdrażanie PO WER w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia 
programu: Oś Priorytetowa I, stan na dzień 29.02.2016 r.

Oś Priorytetowa / 
Działanie / Poddziałanie

Wartość oraz liczba złożonych 
wniosków o dofinansowanie

Wartość oraz liczba 
podpisanych umów

Alokacja w zł 
2014–2020

Oś Priorytetowa I 
216 350 310,48 33 660 855,80

316 451 406
241 20

Działanie 1.1  
(pozakonkursowe)

33 909 328,13 33 660 855,80
268 983 697

20 20

Poddziałanie 1.1.1
0,00 0,00

147 065 367
0 0

Poddziałanie 1.1.2  
(YEI)  (PUP)

33 909 328,13 33 660 855,80
121 918 330

20 20
Działanie 1.2  
(konkursowe)

182 440 982,35 0,00
47 467 709

221 0

Poddziałanie 1.2.1
0,00 0,00

27 739 167
0 0

Poddziałanie 1.2.2  
(YEI) 

182 440 982,35 0,00
19 728 542

221 0

Źródło: opracowanie własne na podst. WUP (2016b).

Od uruchomienia Osi I w Zachodniopomorskiem złożono łącznie 241 wniosków 
o dofinansowanie o wartości 216 350 310 zł. Z tego podpisano 20 umów (tabele 2 i 3) 
o wartości 33 660 856 zł, natomiast wypłacono aż 38 755 770 zł w ramach Działania 1.1  
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, 
Poddziałanie: 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mło-
dych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, w trybie 
pozakonkursowym dedykowanym Powiatowym Urzędom Pracy. Projekty przewidziane 
do realizacji w ramach tego poddziałania obejmują instrumenty i usługi rynku pracy 
wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Ustawa, 2004), 
z wyłączeniem robót publicznych, które odnoszą się do następujących typów operacji:

 – instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomo-
cy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne);

 – instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie 
opuszczają system edukacji, lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;

 – instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 
wymaganego przez pracodawców i praktyki, spełniające standardy wskazane 
w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży;
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 – instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektoro-
wej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci EURES);

 – instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych;
 – instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia.

Tabela 3.  Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa I, stan na dzień 
29.02.2016 r.

Oś Priorytetowa / Działanie / 
Poddziałanie

Liczba złożonych 
wniosków 

o dofinansowanie

Liczba wniosków 
poprawnych 

formalnie

Liczba 
podpisanych 

umów
Oś Priorytetowa I 241 194 20
Działanie 1.1 (pozakonkursowe) 20 20 20
Poddziałanie 1.1.1 0 0 0
Poddziałanie 1.1.2 (YEI) (PUP) 20 20 20
Działanie 1.2 (konkursowe) 221 174 0
Poddziałanie 1.2.1 0 0 0
Poddziałanie 1.2.2 (YEI) 221 174 0

Źródło: opracowanie własne na podst. WUP (2016b). 

W Poddziałaniu 1.2.2, dotyczącym wsparcia osób młodych pozostających bez pracy 
na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 
w województwie zachodniopomorskim w trybie konkursowym złożono 221 wnio-
sków, z tego 174 były poprawne formalnie (tabela 3). Źródłem finansowania projektów  
w ww. poddziałaniu jest wkład UE i budżet państwa. Wnioskowane działania w ramach 
projektów obejmują wsparcie indywidualnej oraz kompleksowej aktywizacji zawodowo-
-edukacyjnej młodych osób (bezrobotnych, biernych zawodowo, a także poszukujących 
pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

 – instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomo-
cy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne);

 – instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie 
opuszczają system edukacji; lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę 
uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;

 – instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 
wymaganego przez pracodawców;

 – instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektoro-
wej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku 
pracy za pośrednictwem sieci EURES);

 – instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych.
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Do 29.02.2016 r. nie podano oficjalnie jednak, ile projektów zostanie dofinansowa-
nych w tym działaniu. Z Planu Działania na 2016 rok, w ramach Osi I Osoby młode na 
rynku pracy, dla 1.2.2 planowana alokacja wynosi w Zachodniopomorskiem 9 456 416 zł.

Podsumowanie

W związku z rozpoczęciem finansowania unijnego na lata 2014–2020 w Polsce nie 
można przedstawić jeszcze efektów wykorzystania środków unijnych w województwie 
zachodniopomorskim. Bezpośredni wpływ realizowanych projektów na zachodniopomor-
ski rynek pracy będzie można obserwować w przyszłości, gdyż finansowanie w ramach 
RPO WZ i PO WER dopiero się rozpoczęło. Oczekuje się więc finansowania i realizacji 
takich projektów, które spowodują zmniejszenie stopy bezrobocia i aktywizację osób 
bezrobotnych, rozwój innowacyjnych gałęzi gospodarki w województwie, wyposażanie 
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w pożądane przez pracodawców 
kwalifikacje (wykształcenie i umiejętności), aktywizację służb zatrudnienia (wyko-
rzystywanie informacji z monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych, próba 
dostosowywania do aktualnej sytuacji na rynku pracy), inwestycje w przedsiębiorstwach 
(nowoczesne maszyny) wymagające przeszkolenia personelu i zwiększenie zatrudnienia 
mieszkańców tego regionu.

Ze względu na wysokie wykorzystanie środków unijnych w poprzedniej perspek-
tywie finansowej w Zachodniopomorskiem z nową również wiąże się podobne plany. 
Spodziewać się można znacznego wpływu funduszy na jakościową stronę rynku pracy. 
Na pewno możliwość korzystania ze środków pomocowych ułatwi bezrobotnym, biernym 
zawodowo i pracującym w województwie zachodniopomorskim podwyższenie kwalifika-
cji, ale też możliwość znalezienia innej, lepszej pracy, a pracodawcom możliwość rozwoju 
przedsiębiorstw i zatrudniania dobrych pracowników.
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OF THE WEST POMERANIA PROVINCE LABOUR MARKET
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Summary. Unemployment in Poland, as in many countries of the European Union, has long been 
one of the most important social problems. These countries in terms of unemployment levels are 
extremely varied, as are the various Polish regions. The European Union has therefore attempt to 
reduce the incidence of unemployment by creating mechanisms of inhibiting the spread of this 
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EU funds as an instrument for achieving the objectives of the European Union on the labour market. 
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tion of the launch of these programs. End portion are the major conclusions from the discussion.
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Streszczenie. Otoczenie gospodarcze jednostek samorządu terytorialnego nieustannie się zmienia 
i wymaga odpowiedniego reagowania na nowe wyzwania. Limity zadłużenia, które obowiązują 
w jednostkach samorządu terytorialnego, są ściśle określone przepisami prawa. Do końca 2013 r.  
obowiązywał limit zadłużenia identyczny dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Sytu-
acja uległa zmianie wraz z wprowadzeniem od początku 2014 r. indywidualnych wskaźników 
zadłużenia. Wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest następstwem wyzna-
czenia im nowych zadań oraz poszerzenia zakresu dotychczas realizowanych bez zapewnienia 
na ten cel niezbędnych środków finansowych. Dług komunalny to istotny instrument poprawy 
zdolności absorpcyjnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie środków pomocowych 
Unii Europejskiej, które pozwoliły złagodzić szereg niekorzystnych następstw wywołanych przez 
dekoniunkturę gospodarczą np. spadek dochodów własnych. 
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki limitów zadłużenia jednostek samorządu teryto-
rialnego w Polsce i sytuacji finansowej tych podmiotów w zakresie deficytu budżetowego i długu 
komunalnego w latach 2007–2015 w kontekście najważniejszych zmian w otoczeniu gospodarczym 
jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na wieloaspektowy obszar badawczy zastoso-
wano różne metody badawcze, aby osiągnąć wyznaczony cel. W procedurze badawczej użyto 
metod badań niereaktywnych, wykorzystano metodę analizy dokumentów urzędowych i metodę 
historyczno-porównawczą.
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Wprowadzenie

Jednostki samorządu terytorialnego to ważny podmiot sektora publicznego. Ich 
funkcjonowanie wymaga reagowania na szereg bodźców płynących z otoczenia go-
spodarczego, które zwłaszcza w ostatnich latach zmienia się dynamicznie. Otoczenie 
gospodarcze należy rozumieć jako przestrzeń, w której działają jednostki samorządu 
terytorialnego i mają na nią wpływ między innymi czynniki ekonomiczne, prawne 
i polityczne. Wszystko to, co występuje w przestrzeni gospodarczej jednostki samorządu 
terytorialnego, oddziałuje na jej sytuację finansową i kształtuje warunki działania gmin, 
miast na prawach powiatu, powiatów i województw oraz wymusza szybkie odpowiadanie 
na nowe wyzwania.

Działalność jednostek samorządu terytorialnego wymaga gospodarowania środ-
kami finansowymi i ich podziału na różne, często konkurencyjne wobec siebie zadania 
publiczne. Różnorodność i wielość realizowanych przez samorząd zadań publicznych, 
w tym tych o charakterze inwestycyjnym, niejednokrotnie pochłania większe nakłady niż 
te pochodzące z dochodów budżetowych jednostki terytorialnej. Wtedy alternatywą jest 
pozyskiwanie pieniędzy z przychodów budżetowych zwrotnych, do których zalicza się 
pożyczki i kredyty otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz środki ze 
sprzedaży wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Korzystanie z tych instru-
mentów wymaga uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego konieczności 
spłaty w przyszłości zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami, a w przypadku 
wykupu wyemitowanych papierów wartościowych również z dyskontem. Zaciąganie zo-
bowiązań dłużnych wpływa na sytuację budżetową jednostki samorządu terytorialnego, 
w szczególności na obecność deficytu budżetowego i stanowiącego jego konsekwencję 
długu komunalnego. W przepisach powszechnie obowiązującego prawa zawarte są limity 
zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i każda z nich musi ich przestrzegać. 
Limity zadłużenia oddziałują więc na możliwości finansowania lub współfinansowania 
zadań publicznych ze źródeł zwrotnych oraz kształtują możliwości ubiegania się o środki 
finansowe o charakterze dłużnym.

1. Limity zadłużenia w jednostkach samorządu terytorialnego 

Działalności jednostek samorządu terytorialnego towarzyszy problematyka ich  
zadłużania się, będąca następstwem zwiększających się deficytów budżetowych. Zaciąganie 
zobowiązań dłużnych powinno być uzasadnione potrzebami finansowania rozwoju  
społeczno-gospodarczego. Możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego 
określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, wśród których kluczowe znacze-
nie ma ustawa o finansach publicznych. Należy przypomnieć, iż rozwiązania prawne 
dotyczące analizowanego zagadnienia w ostatnich latach uległy zmianie. Jeszcze do koń-
ca 2013 r. obowiązywał limit zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego określony 
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w ustawie o finansach publicznych z 2005 r. (Ustawa – Przepisy wprowadzające, 2009, 
art. 85). Zgodnie z tamtymi regulacjami łączna kwota przypadających w danym roku:

 – spłat rat kredytów i pożyczek łącznie z odsetkami,
 – wykupów wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami 

i dyskontem,
 – potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

nie mogła przekroczyć 15% planowanych na ten rok dochodów jednostki samorządu 
terytorialnego, a jeżeli państwowy dług publiczny przekroczyłby 55% PKB, to analizo-
wana relacja nie mogłaby być wyższa niż 12%. W myśl ówczesnych rozwiązań prawnych 
łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wyliczona na koniec roku nie 
mogła przekroczyć 60% jej wykonanych dochodów ogółem w ciągu tego roku, a w trakcie 
roku łączna kwota długu na koniec kwartału nie mogła przekraczać 60% planowanych 
w danym roku dochodów. Tych ograniczeń nie stosowano m.in. do wyemitowanych 
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową 
zawartą z podmiotem dysponującym środkami z budżetu Unii Europejskiej (UE) oraz 
niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Taki kształt rozwiązań praw-
nych, pozostający w mocy do 31.12.2013 r., oznaczał identyczny dla wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego dopuszczalny limit zadłużenia. Określone liczbowo progi 
(„15%/12%”, „60%”) były jednakowe dla każdej jednostki samorządu terytorialnego i tym 
samym nie uwzględniały w szczególności sytuacji budżetowej jednostki terytorialnej i jej 
aktywności inwestycyjnej, wielkości jednostki terytorialnej i jej położenia, liczby miesz-
kańców i rodzaju jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo). 
Nie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego były zadowolone z takiego kształtu 
rozwiązań prawnych w tej materii.

Zmiany regulacji prawnych spowodowały, że od 01.01.2014 r. obowiązują indywidu-
alne wskaźniki zadłużenia (IWZ) obliczane przy użyciu ściśle określonego wzoru i od-
rębnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego (Ustawa o finansach publicznych, 
2009, art. 243, ust. 1). Zgodnie z obecnie obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi, 
łączna kwota przypadających w danym roku:

 – spłat rat kredytów i pożyczek łącznie z odsetkami,
 – wykupów wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami 

i dyskontem,
 – potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie 
może przekroczyć średniej arytmetycznej z wyliczonych dla ostatnich trzech lat relacji 
dochodów bieżących jednostki samorządu terytorialnego powiększonych o dochody ze 
sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu 
tej jednostki terytorialnej. Taka konstrukcja wskaźnika powoduje przenoszenie wpływu 
stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego z danego roku na kolejne lata, ponieważ 
sposób wyliczeń opisany w IWZ wymaga uwzględnienia danych z trzech ostatnich lat. 
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Jest to szczególnie kłopotliwe w warunkach zmian w koniunkturze gospodarczej, a jej 
cykliczność jest elementem gospodarki. Budowa IWZ wskazuje, iż jest on oparty głównie 
na wielkości wypracowanej przez samorząd nadwyżki operacyjnej, czyli dodatniej różnicy 
pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Cel, jakim jest wypełnienie przez 
jednostkę samorządu terytorialnego wymagań nałożonych w IWZ, nie zawsze jest osiągany. 
Wątpliwości budzą konsekwencje sytuacji, w której samorząd nie wypracowuje nadwyżki 
operacyjnej w wysokości niezbędnej do spełnienia wymogów tego restrykcyjnego wskaź-
nika. Wówczas jedynym rozwiązaniem staje się pozyskanie wpływów z tytułu sprzedaży 
majątku jednostki samorządu terytorialnego, ale jego wyprzedawanie jest niekorzystne, 
zwłaszcza gdy analizuje się to w długiej perspektywie czasu. Sprzedaż majątku jednostki 
samorządu terytorialnego nie powinna być instrumentem „poprawiania” IWZ, tylko służyć 
gromadzeniu środków na realizację samorządowych przedsięwzięć inwestycyjnych, które 
są potrzebne dla rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych.

Podobnie jak w przypadku rozwiązań prawnych pozostających w mocy do 31.12.2013 r.,  
wskazane zostały przez ustawodawcę w obecnie obowiązujących przepisach wyjątki 
dotyczące ujmowania w IWZ (Ustawa o finansach publicznych, 2009, art. 243, ust. 1, 3 
i 3a). Ograniczeń wynikających ze wskaźnika nie stosuje się więc w szczególności do:

 – finansowania występującego w ciągu roku deficytu przejściowego;
 – spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych, odpo-

wiednio: zaciągniętych bądź emitowanych w związku z umową zawartą na 
realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków pochodzących 
z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 
przez państwa należące do EFTA, wraz z należnymi odsetkami (kredyty i po-
życzki) lub wraz z należnymi odsetkami i dyskontem (papiery wartościowe), 
w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu przedsięwzięcia i otrzyma-
niu refundacji z tych środków (termin 90 dni nie ma zastosowania do odsetek 
i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy);

 – wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z na-
leżnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio: emitowanych lub zaciągniętych 
w związku z umową zawartą na realizację przedsięwzięcia finansowanego w co 
najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa EFTA, w części odpo-
wiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

Zaznaczyć należy, że konstrukcja IWZ ustalona przepisami prawa była znana już od 
2009 r., a wtedy obowiązywały jeszcze limity określone ustawą o finansach publicznych 
z 2005 r. Jednostki samorządu terytorialnego dostały więc czas na dostosowanie się do 
nowych wymagań nałożonych na nie przepisami prawa. Ze względu na obawy o spełnie-
nie wymogów IWZ w pierwszym roku jego obowiązywania niektóre jednostki samorządu 
terytorialnego już w latach 2011–2013 rozpoczęły ograniczanie wydatków budżetowych, 
a inne podjęły odwrotne działania, ponieważ zwiększały zadłużenie w myśl limitów 
ustalonych do końca 2013 r. 
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Nowe rozwiązania prawne opisane w IWZ okazały się dla części jednostek samorządu 
terytorialnego korzystniejsze pod względem dopuszczalnych do zaciągnięcia zobowiązań 
niż uregulowania w tym zakresie obowiązujące przez 2014 r., ale nie wszystkie jednostki 
samorządu terytorialnego „skorzystały” na tej zmianie prawa i musiały ograniczyć swoje 
zobowiązania, aby spełniać wymogi wskaźnika. Ze względu na ujmowanie w obliczeniach 
do IWZ danych z ostatnich trzech lat jeszcze większego znaczenia nabrało systematyczne 
analizowanie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i zarządzanie jej 
finansami, uwzględniające także wpływ zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

2. Dług komunalny w działalności jednostek samorządu 
terytorialnego

Dług komunalny jest częścią państwowego długu publicznego i w związku z tym dla 
finansów samorządowych istotne znaczenie ma kształt szczegółowej klasyfikacji tytułów 
dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Została ona szczegółowo okre-
ślona w akcie wykonawczym do ustawy. W myśl tych regulacji rozszerzono zakres kate-
gorii kredytów i pożyczek, co wpłynęło m.in. na możliwości zaciągania kolejnych długów. 
W wyniku przyjętych rozwiązań prawnych (Rozporządzenie, 2011) do kredytów i pożyczek 
zalicza się również: umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na 
poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, 
umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z produ-
centem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na 
korzystającego z rzeczy, umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane 
z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne 
podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Przypomnieć trzeba, że ta zmiana regulacji 
prawnych miała miejsce tuż przed początkiem kolejnego roku budżetowego, czyli 2012 r., co 
stanowiło element zaskoczenia i już na wstępie wymagało dostosowania budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego do nowej sytuacji w zakresie regulacji prawnych. 

Tabela 1. Struktura zobowiązań ogółu jednostek samorządu terytorialnego według 
kategorii tytułów dłużnych w latach 2007–2015 (w %)

Wyszczególnienie
Rok

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zobowiązania ogółem, z tego: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   papiery wartościowe 15,7 9,8 12,9 8,0 7,6 7,2 7,6 5,9 5,8
   kredyty i pożyczki 83,6 89,6 86,7 91,5 92,0 92,5 91,8 93,8 94,0
   przyjęte depozyty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   zobowiązania wymagalne 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,6 0,3 0,2

Uwaga: w niektórych latach liczby nie sumują się ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: opracowanie własne na podst. Sprawozdania Rady Ministrów…
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Poszerzenie kategorii kredytów i pożyczek wzbudzało liczne kontrowersje, gdyż 
są to najistotniejsze i najpopularniejsze formy finansowania dłużnego stosowane przez 
jednostki samorządu terytorialnego (tabela 1). W strukturze zobowiązań ogółu jedno-
stek samorządu terytorialnego stanowiły one od około 84% w 2007 r. do 94% w 2015 r.  
i z roku na rok widoczna była zwykle tendencja rosnąca. Zdecydowanie niższym za-
interesowaniem cieszyło się pozyskiwanie środków finansowych z wykorzystaniem 
emisji papierów wartościowych, ponieważ ich odsetek w strukturze zobowiązań wahał 
się od prawie 6% w 2015 r. do niemal 16% w 2007 r. Spadającemu udziałowi papierów 
wartościowych w strukturze zobowiązań ogółem towarzyszył zwiększający się udział 
kredytów i pożyczek w tej strukturze. W zestawieniu z papierami wartościowymi, 
kredytami i pożyczkami znacznie mniejsze znaczenie w strukturze zobowiązań ogółem 
odgrywały zobowiązania wymagalne. Najmniejszą wartość wśród zobowiązań ogółem 
miały przyjęte depozyty, które w każdym roku opiewały na sumę niższą niż 1 mln zł.
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Rysunek 1. Udział jednostek samorządu terytorialnego z deficytem budżetowym wśród 
ogółu jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–2015 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podst. Sprawozdania Rady Ministrów…

Przyczyną występowania długu komunalnego i towarzyszących mu kosztów obsłu-
gi są powiększające się deficyty budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Wśród 
ogółu jednostek samorządu terytorialnego te z deficytem budżetowym na koniec roku sta-
nowiły (rysunek 1) od 28% w 2015 r. do 89% w 2010 r. Rosnący systematycznie w latach 
2007–2010 odsetek jednostek samorządu terytorialnego z deficytem budżetowym wśród 
ogółu jednostek samorządu terytorialnego był związany głównie z zaangażowaniem 
jednostek terytorialnych w realizację przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych 
ze środków unijnych i z konsekwencjami wystąpienia kryzysu ekonomicznego. 
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Tabela 2. Wynik budżetów ogółu jednostek samorządu terytorialnego (w mln zł) i liczba 
jednostek samorządu terytorialnego z nadwyżką operacyjną oraz z deficytem 
operacyjnym w latach 2007–2014

Wyszczególnienie
Rok

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Wynik ogółem, 
z tego: 2 258 –2 602 –12 986 –14 970 –10 286 –3 046 –380 –2 417

   wynik bieżący 17 719 17 739 11 960 9 284 10 994 11 626 14 337 16 318
   wynik  
   majątkowy –15 461 –20 341 –24 946 –24 253 –21 279 –14 671 –14 717 –18 735

Liczba jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
z nadwyżką 
operacyjną 

2 715 2 721 2 585 2 336 2 627 2 707 2 770 2 754

Liczba jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
z deficytem 
operacyjnym

93 87 223 473 182 102 39 55

Uwaga: w niektórych latach liczby nie sumują się ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: opracowanie własne na podst. Nadwyżka operacyjna…

Zaznaczyć należy, że nie każdej jednostki samorządu terytorialnego dotyczy 
zagadnienie deficytu budżetowego. W tabeli 2 przedstawiona została wielkość wyniku 
budżetów ogółu jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–2014 (w momencie 
pisania artykułu dane za 2015 r. nie były jeszcze dostępne) wraz z podziałem na wynik 
bieżący i majątkowy. Dodatni wynik ogółem zaobserwowano tylko w 2007 r. Pozostałe 
obserwacje wskazywały na ujemny wynik ogółem, a największy deficyt był w 2010 r. 
Wynik bieżący był zawsze dodatni, a wynik majątkowy – ujemny. Dzięki zestawieniu 
nadwyżki operacyjnej z ujemnym wynikiem ogółem można zauważyć, jak znaczny 
deficyt w części majątkowej związanej z realizacją inwestycji miały jednostki samorządu 
terytorialnego. Wśród jednostek samorządu terytorialnego największe grono tych z nad-
wyżką operacyjną było w 2013 r. (2770). Szczególnie dobrze widoczne w ostatnich latach 
działania jednostek samorządu terytorialnego nakierowane na wypracowanie nadwyżki 
operacyjnej wynikają przede wszystkim z dążenia tych podmiotów do spełniania wyma-
gań nałożonych limitami zadłużenia.
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3. Najważniejsze zmiany w otoczeniu gospodarczym jednostek 
samorządu terytorialnego w aspekcie limitów zadłużenia

Otoczenie gospodarcze jednostek samorządu terytorialnego ulega nieustannym 
zmianom i te podmioty muszą umieć odpowiednio reagować na nowe wyzwania. 
W kontekście limitów zadłużenia i możliwości zadłużania się jednostek samorządu te-
rytorialnego należy zwrócić uwagę na szereg czynników z ich otoczenia gospodarczego, 
które w ostatnich latach szczególnie wyraźnie wpływały na funkcjonowanie jednostek 
terytorialnych. Ze względu na ograniczone ramy niniejszego artykułu analizie zostaną 
poddane trzy czynniki, które w przekonaniu autorki są najistotniejsze. 

Pierwszym są obserwowane w ostatnich latach działania państwa zmierzające do 
powiększania katalogu zadań publicznych wykonywanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, szczególnie gminy, gdyż wyróżnia je domniemanie kompetencji. Daje to 
możliwość decydowania przez jednostki terytorialne o coraz większym zakresie zadań, ale 
wymaga również dysponowania przez te podmioty środkami finansowymi, które są nie-
zbędne do pokrycia wydatków potrzebnych na wykonanie całokształtu zadań. Problemem 
dla gospodarki finansowej jednostek terytorialnych jest wyznaczanie im nowych zadań 
i poszerzanie zakresu dotychczas realizowanych bez zapewnienia na ten cel niezbędnych 
środków finansowych. Taka sytuacja w gospodarce finansowej jednostek samorządu tery-
torialnego wywołuje niedobory środków finansowych szacowane na około 8 mld zł rocznie 
w skali wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (Poniatowicz, 2014, s. 39). Wówczas 
konieczne staje się dokonywanie wyboru między obniżeniem standardu wykonania zadań, 
szczególnie tych kosztownych i złożonych, a dofinansowaniem z innych źródeł zadań wy-
cenionych na zbyt niskim poziomie, czyli kosztem innych wydatków (Dworakowska, 2016,  
s. 372–377). Tendencje w zakresie poszerzania katalogu zadań wykonywanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego cały czas utrzymują się w działaniach państwa, czego 
przykładem jest obsługa nowego programu „Rodzina 500 plus”, którego realizacją zajmują 
się jednostki samorządu terytorialnego, głównie gminy, wykonując liczne obowiązki zwią-
zane z tym systemem świadczeń wychowawczych. Zaznaczyć trzeba, że już w styczniu 
2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego samorządowcy 
wskazali w szczególności na to, że wysokość przewidzianych środków na obsługę tego 
zadania jest niewystarczająca w porównaniu ze skalą przedsięwzięcia, gdyż będzie ono 
niejednokrotnie wymagało zatrudnienia oraz przeszkolenia nowych pracowników, przygo-
towania pomieszczeń, w których będą pracować itp. (Gniadkowski, 2016). Realizacja coraz 
większego katalogu zadań przez jednostki samorządu terytorialnego jest determinowana nie 
tylko przez kwoty dochodów budżetowych i sumy koniecznych do poniesienia wydatków, 
ale również przez obowiązujące limity zadłużenia, które umożliwiają lub ograniczają 
korzystanie z dłużnych źródeł finansowania zadań, szczególnie tych o charakterze inwesty-
cyjnym. Zwiększanie się długu jednostek samorządu terytorialnego jest w znacznym stopniu 
związane z realizowaniem przez nie inwestycji, na które nie ma pieniędzy z własnych 
środków budżetowych i wymagają finansowania o charakterze zwrotnym. 
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Drugim czynnikiem oddziałującym na poziom zadłużenia jednostek samorządu 
terytorialnego jest korzystanie przez te podmioty z bezzwrotnych środków finansowych 
z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności. Środki unijne są niezwykle waż-
nym źródłem współfinansowania przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego, 
szczególnie tych o charakterze inwestycyjnym, i przyczyniają się np. do poprawy 
stanu infrastruktury, ograniczenia dysproporcji rozwojowych jednostek terytorialnych, 
przyśpieszenia rozwoju lokalnego i regionalnego. Są przyznawane w myśl zasady do-
datkowości, a refundacja wydatków następuje dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia. 
Wymagany wkład własny beneficjenta, zwłaszcza przy dużych i kosztownych inwesty-
cjach, może opiewać na wysokie kwoty, a to powoduje, że jego zgromadzenie jest dla 
jednostek samorządu terytorialnego ograniczeniem w staraniach o pozyskanie fundu-
szy unijnych w systemie bezzwrotnym. Autorzy raportu przygotowanego na zlecenie 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wskazali, że prognozowany łączny wkład własny 
jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014–2020, który będzie niezbędny do 
uzyskania współfinansowania projektów ze środków unijnych, wyniesie aż 60,62 mld zł, 
a łączne środki UE przewidziane w tym czasie dla jednostek samorządu terytorialnego to  
107,2 mld zł (Sierak, Bitner, Gałązka, Górniak, 2013, s. 9). Te dane już świadczą o skali 
zapotrzebowania jednostek samorządu terytorialnego na środki finansowe. Wykonywanie 
przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu UE często 
wiąże się z zaciąganiem zobowiązań dłużnych wymagających spłacenia w przyszłości 
i angażujących na ten cel znaczną część środków budżetowych. W związku z wprowadze-
niem od 2014 r. rygorystycznych limitów zadłużenia może nastąpić ograniczenie absorpcji 
środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego, a to miałoby niekorzystny 
wpływ na rozwój lokalny i regionalny. 

Trzecim czynnikiem oddziałującym na poziom zadłużenia polskich jednostek sa-
morządu terytorialnego jest wpływ kryzysu ekonomicznego, który rozpoczął się w 2007 r.  
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, szybko przeniósł się na inne kontynenty i dotarł też 
do państw UE, w tym Polski. Oddziaływał on na sektor bankowy, a jego skutki dopro-
wadziły do trudności w funkcjonowaniu całego systemu finansowego. Część skutków 
kryzysu złagodziły instytucje europejskie i mechanizmy, czego przykładem mogą być 
fundusze strukturalne UE, które przyczyniły się do zwiększenia liczby inwestycji w no-
wych państwach członkowskich, a to przełożyło się na rozwój gospodarczy tych obszarów 
(Strauss-Kahn, 2010). W obliczu kryzysu ekonomicznego środki pomocowe UE odegrały 
ważną rolę i pozwoliły zachować w latach 2008–2010 wysokie zaangażowanie jednostek 
samorządu terytorialnego w Polsce w realizację inwestycji. Widoczny w ostatnich latach 
dynamiczny wzrost długu jednostek samorządu terytorialnego był częściowo związany 
z pojawieniem się kryzysu ekonomicznego i będącego jego konsekwencją ubytku docho-
dów własnych w wykonanych dochodach ogółem. 
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Podsumowanie

Naturalną konsekwencją wzrastających deficytów budżetowych jednostek samorzą-
du terytorialnego jest zwiększenie długu lokalnego i towarzyszących mu kosztów obsługi. 
Do końca 2013 r. obowiązywał limit zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego 
wynikający z ustawy o finansach publicznych z 2005 r. Był on identyczny dla każdej 
jednostki samorządu terytorialnego i nie uwzględniał jej specyfiki. Taki kształt rozwią-
zań prawnych budził wątpliwości. Zmiana nastąpiła wraz z wejściem w życie ustawy 
o finansach publicznych z 2009 r. i wprowadzeniem od początku 2014 r. indywidualnych 
wskaźników zadłużenia, które odwołują się do danych historycznych z trzech ostatnich 
lat i bazują głównie na wysokości nadwyżki operacyjnej. W sytuacji, gdy nadwyżka 
operacyjna jest niewystarczająca do spełnienia wymagań IWZ, to jednostka samorządu 
terytorialnego decyduje się na sprzedaż majątku samorządowego. Jest to jedna z wad 
konstrukcji IWZ, gdyż wyprzedawanie majątku powinno odbywać się wyłącznie w celu 
gromadzenia środków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez jednostkę sa-
morządu terytorialnego.

Otoczenie gospodarcze jednostek samorządu terytorialnego nieustannie się 
zmienia i wymaga odpowiedniego reagowania przez te podmioty na nowe wyzwania. 
Dług komunalny to ważna forma pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie 
inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego, na które brakuje własnych środków 
budżetowych i wymagają finansowania o charakterze zwrotnym. Najpopularniejszą 
formą finansowania dłużnego są kredyty i pożyczki. Ich zaciąganie oraz emisja papierów 
wartościowych służą przede wszystkim finansowaniu samorządowych przedsięwzięć 
inwestycyjnych, gdyż jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przestrze-
gania zasady zrównoważenia budżetu w części bieżącej. 

Wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest następstwem wyznacze-
nia im nowych zadań oraz poszerzenia zakresu dotychczas realizowanych bez zapewnienia 
na ten cel niezbędnych środków finansowych. Dług komunalny to istotny instrument po-
prawy zdolności absorpcyjnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie środków 
pomocowych UE, które pozwalają m.in. zmniejszać dysproporcje rozwojowe jednostek 
terytorialnych i przyśpieszać rozwój tych podmiotów. Ponadto środki unijne pozwoliły 
złagodzić szereg niekorzystnych następstw, które wywołała dekoniunktura gospodarcza, 
np. spadek dochodów własnych. Restrykcyjne limity zadłużenia obowiązujące jednostki 
samorządu terytorialnego mogą stać się przyczyną ograniczenia absorpcji środków unij-
nych ze względu na niemożność spełnienia wymagań IWZ, a to miałoby niekorzystny 
wpływ na rozwój lokalny i regionalny w Polsce. 
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DEBT LIMITS OF TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT UNITS  
IN THE CHANGING ECONOMIC ENVIRONMENT

Keywords: debt limits, territorial self-government units, territorial self-government unit debt, 
self-government finances
Summary. The article aims at presenting the issue of debt limits on the part of territorial self-
government units in Poland and the financial situation of these units in terms of budget deficit 
and municipal debt in the years 2007–2015 in the context of the most important changes in their 
economic surroundings. Due to the multi-aspect research area various research methods were made 
use of to achieve the set objective. The research procedure involved the method of non-reactive 
research as well as the method of analysing official documents and the historical and comparative 
method.
The economic environment surrounding territorial self-government units is constantly changing 
and requires appropriate response to the new challenges. Debt limits which are in force for ter-
ritorial self-government units are strictly determined by law. By the end of 2013 the debt limit 
in force had been identical for each unit of territorial self-government. The situation changed 
with the introduction of individual debt indicators at the beginning of 2014. The increase in the 
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debt incurred by territorial self-government units results from them being assigned new tasks and 
widened the scope of the tasks performed so far without being provided funds necessary for such 
purposes. Municipal debt is an essential instrument for improvement in absorption capacity on the 
part of territorial self-government units in terms of the European Union assistance resources, which 
have enabled mitigation of a number of unfavourable consequences resulting from the economic 
downturn, for example a decrease in their own income. 

Translated by Małgorzata Dworakowska
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Streszczenie. W artykule podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy województwa 
samorządowe są na tyle zadłużone, że istnieje potrzeba wprowadzenia obligatoryjnych mechani-
zmów limitowania tego zadłużenia (poza ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych), czy wręcz przeciwnie, są to stabilne jednostki samorządu terytorialnego, które same 
stabilizują i ograniczają zaciągany dług. Próby tej oceny podjęto na podstawie danych dotyczących 
zadłużenia województw w latach 2012–2015 oraz prognozy tego zadłużenia na lata 2016–2020.

Wprowadzenie

Ustawodawca w celu ograniczenia zaciągania przez samorządy kredytów i pożyczek 
oraz wymuszenia na nich prowadzenia zrównoważonej polityki finansowej wprowadził 
od 1 stycznia 2014 r. wskaźnik, czyli wyliczaną na podstawie algorytmu granicę długu, 
którego samorządowe władze nie mogą przekroczyć1. Jest to istotne ograniczenie dla 
władz samorządowych (aczkolwiek potrzebne z perspektywy całego długu publicznego), 
zważywszy na fakt, iż gospodarka finansowa samorządu terytorialnego prowadzona jest 

1 Wskaźnik ten został wprowadzony przez ustawodawcę na skutek postulatów sektora samorządowego, 
który domagał się zniesienia obligatoryjnego, procentowego ustalania górnej granicy zadłużania na rzecz 
obliczania indywidualnego wskaźnika dla każdej JST, uwzględniając jej indywidualne możliwości zadłużania.
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w warunkach ograniczoności środków. Chęć realizacji coraz większej liczby zadań (za-
równo bieżących, jak i inwestycyjnych) przy ograniczonych możliwościach finansowych 
uwypukla problem zapewnienia ich finansowania i zajmuje kluczowe miejsce w gospoda-
rowaniu środkami publicznymi. Jednostki, aby zrealizować jak największą liczbę zadań, 
zmuszone są sięgać po zwrotne, zewnętrzne źródła finansowania (oczywiście w granicach 
wyznaczonych przez indywidualny wskaźnik zadłużenia). Niestety, stosowany wzór nie 
do końca rzetelnie odzwierciedla faktyczne możliwości zadłużeniowe, ponieważ nie 
jest pozbawiony mankamentów2. Polegają one na podwójnym ujęciu kwot wydatków 
bieżących, związanych z obsługą długu, które występują w pozycji „wydatki bieżące” 
oraz w pozycji „odsetki” (po lewej stronie wzoru). Mimo wskazanych niedoskonałości 
algorytm jest jednak obowiązujący i stanowi nieprzekraczalny limit w zadłużaniu się 
jednostek samorządu terytorialnego.

Obligatoryjne stosowanie indywidualnego wskaźnika zadłużenia opartego w dużej 
mierze na poziomie nadwyżki operacyjnej i uzależnionego od wysokości dochodów 
pochodzących ze sprzedaży majątku samorządowego (im wyższe te dwa parametry, tym 
większe możliwości zaciągania zobowiązań) miało spowodować zmniejszanie wydatków 
bieżących bądź (co niestety jest znacznie trudniejsze) zwiększanie poziomu dochodów 
bieżących3 (szerzej w: Ruśkowski, Salachna, 2013), jak również wyzbywanie się niepo-
trzebnego, kosztochłonnego majątku. 

Ograniczanie wydatków bieżących w JST jest bardzo trudne, z uwagi na ilość zadań, 
jakie na te podmioty przerzucił ustawodawca, nie zapewniając – wbrew zapisom EKSL 

i Konstytucji RP (art. 167, ust. 1) – odpowiedniej puli środków na ich realizację, co zmusza 
podmioty samorządowe do dopłacania do ich wykonywania. Ponadto poszczególnym JST 
przyszło funkcjonować czasem w diametralnie różnych warunkach, w związku z zasta-
niem w 1990 roku różnego stanu i poziomu rozwoju infrastruktury zarówno technicznej, 
jak i społecznej. Wysokość tych wydatków warunkowana jest też wielkością i gęstością 
zaludnienia obszaru JST, liczbą i strukturą mieszkańców, realizowanymi funkcjami czy 
sposobem realizacji zadań (we własnym zakresie, zlecane i realizowane przez podmioty 
prywatne), ilością jednostek organizacyjnych, czy ilością, rodzajami i stanem technicz-
nym posiadanego majątku (Kotlińska, 2014).

W pierwszym roku funkcjonowania indywidualnego wskaźnika (art. 243), w kore-
spondencji z art. 242 ustawy o finansach publicznych4 (szerzej w: Gliniecka, Juchniewicz, 
Sowiński, Wróblewska, 2013), wiele jednostek musiało przeprowadzić wieloaspektowe 
analizy realizowanych przez siebie zadań i dokonać niestety często niepopularnych 
decyzji dotyczących ich ograniczenia zarówno rzeczowego, jak i finansowego. Jednak 
to, jak wysokich, jakiego rodzaju i w odniesieniu do jakich zadań można dokonać cięć, 

2 Wady tego wskaźnika strona samorządowa wielokrotnie wskazywała i informowała o nich ustawodawcę, 
zanim zaczął on obligatoryjnie obowiązywać.

3 W idealnej sytuacji poprzez oba wskazane działania jednocześnie. 
4 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 ubie-
głych i wolne środki.
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należy rozpatrywać indywidualnie w odniesieniu do każdej JST. Żadne od góry ustalone 
w tym zakresie reguły raczej się nie sprawdzą (por. Kotlińska, 2014). 

Jak zostało wstępnie wskazane, możliwości zadłużania się jednostek są uzależnione 
od wielu zmiennych (szerzej w: Brzozowska, Gorzałczyńska-Koczkodaj, Kogut-Jaworska, 
Zioło, 2013). Niemniej jednak należy bezwzględnie pamiętać, iż podjęcie decyzji o zacią-
gnięciu długu powinno być poprzedzone szeregiem analiz wykazujących prawną i eko-
nomiczną zdolność kredytową jednostki samorządu terytorialnego (nie tylko w aspekcie 
spełnienia ustawowego wskaźnika – art. 243). Należy przez to rozumieć zdolność do 
spłaty całości zobowiązań wraz z należnymi odsetkami, przy jednoczesnym wywiązaniu 
się ze wszystkich zobowiązań pieniężnych wynikających z realizacji wydatków bieżących 
i inwestycyjnych.

Decyzjom o zaciąganiu zobowiązań, w szczególności jeżeli chodzi o województwa 
samorządowe, sprzyja fakt, iż są one zaliczane przez sektor bankowy oraz wszystkich 
potencjalnych wierzycieli do bezpiecznych kredytobiorców. Wynika to nie tylko z ich 
dobrej sytuacji finansowej (w porównaniu do gmin i powiatów są to najbardziej stabilne 
jednostki), ale także faktu, że prawo upadłościowe nie przewiduje upadłości JST (Ustawa, 
2003). Mogą oczywiście wystąpić sytuacje, w których nawet województwa będą miały 
problem z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań, jednakże nie jest przewidzia-
na ich upadłość5, w związku z czym wierzyciele mają pewność, że odzyskają swoje długi. 
To poczucie bezpieczeństwa wśród wierzycieli sprawia, że bardzo chętnie udzielają oni 
pożyczek, kredytów oraz innego rodzaju finansowania zwrotnego, zarówno krótko-, jak 
i długoterminowego.

1. Zadłużenie – wybór czy konieczność w bieżącym funkcjonowaniu 
jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z obowiązującym algorytmem, jak zostało już zasygnalizowane, większe 
zdolności do zaciągania zobowiązań mają te jednostki, które generują wysoki poziom 
nadwyżki operacyjnej. Niestety, w przypadku jednostek, które nie mają zbyt dużych 
dochodów bieżących, a zmuszone są ponosić wysokie wydatki bieżące, na podobnym 
poziomie jak jednostki bardziej zamożne, poziom nadwyżki operacyjnej jest na tyle niski, 
że ich możliwości zaciągania dodatkowych zobowiązań są także ograniczone. Dotyczy to 
w szczególności województw z najmniejszą liczbą ludności, które też mają najniższy po-
ziom dochodów6. Należą do nich województwa: opolskie, lubuskie, podlaskie, świętokrzy-
skie oraz warmińsko-mazurskie. Istnieje silna korelacja dodatnia pomiędzy wpływami 

5 W sytuacji, gdy dana JST utraci na stałe możliwość regulowania swoich zobowiązań, a plan naprawczy 
przez nią przygotowany nie będzie gwarantował poprawy jej sytuacji, może nastąpić likwidacja takiej jed-
nostki poprzez podział i włączenie jej w struktury innej JST (bądź kilku JST).

6 Mniejsza liczba ludności powoduje, że wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych są niższe.
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z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od 
osób prawnych, która wynosi 0,96 wyliczona na podstawie współczynnika Pearsona. 
Dla przykładu, województwo opolskie osiąga, na tle pozostałych województw, najniższe 
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, a na trzecim miejscu plasuje się pod 
względem niskich wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, w tym także województwa, są zobli-
gowane zadłużać się w celu realizacji dużej liczby inwestycji, których wykonanie wymaga 
finansowania zewnętrznego, jak również w celu realizacji programów dofinansowanych 
z pieniędzy unijnych. Dodatkowo na zwiększenie zadłużenia wpływa przekazywanie do 
jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych zadań, bez jednoczesnego zapewnienia 
środków finansowych do ich realizacji. Zadłużenie może także przyrastać w przypadku 
dofinansowywania przez samorząd tzw. zadań zleconych w sytuacji, gdy przekazywane 
z budżetu państwa dotacje są niewystarczające7.

Na rysunku 1 przedstawiono zadłużenie wszystkich województw w Polsce w latach 
2012–2015 wraz z prognozą tego zadłużenia obejmującą lata 2016–2020.

Rysunek 1. Łączne zadłużenie wszystkich województw w latach 2012–2015 oraz prog-
noza w latach 2016–2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wieloletnich Prognoz Finansowych 
województw, na dzień 1.01.2016 r.

7 Samorządy dofinansowują zadania zlecone, narażając się tym na zarzuty naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych za finansowanie nie swoich zadań. Zarzuty takie są też przedstawiane w raportach pokontrolnych 
Najwyższej Izby Kontroli.
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Łączne zadłużenie wszystkich województw w latach 2012–2016 sukcesywnie rośnie 
poza rokiem 2015, w którym zanotowany został niewielki jego spadek. W prognozach 
sporządzanych przez sektor samorządowy na lata 2017–2020 zakłada się, że łączne 
zadłużenie wszystkich województw będzie malało. Może to oznaczać, że województwa 
nie mają przygotowanych (na dzień 1.01.2016 r.) zadań inwestycyjnych, wpisanych do 
Wieloletnich Prognoz Finansowych, które będą wymagały finansowania w całości bądź 
zapewnienia wkładu własnego w przypadku ich dofinansowania z programów unijnych. 
Nie jest to dobra informacja, ponieważ oznacza, że nowe inwestycje nie są jeszcze na 
tyle przygotowane, żeby je wpisać do WPF i tym samym zapewnić im finansowanie. 
Podobna sytuacja miała miejsce w perspektywie finansowej 2007–2013, która tak napraw-
dę rozpoczęła się rzeczowo w 2010 roku, a jej główny ciężar finansowy przypadał na lata 
2012–2013. Obecnie wszystko wskazuje, iż w nowej perspektywie także wystąpi znaczne 
opóźnienie w przypadku realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych.

Rysunek 2. Zadłużenie poszczególnych województw w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca na dzień 31.12.2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów województw 
za rok 2015.

Według danych na 31.12.2015 r. zadłużenie w poszczególnych województwach w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca kształtowało się od 56,0 zł w województwie podlaskim do 353,3 
zł w województwie lubelskim. W pięciu województwach poziom zadłużenia jest niższy niż 
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150 zł na jednego mieszkańca, natomiast w czterech zadłużenie to przekracza 200 zł. Średnie 
zadłużenie na mieszkańca w skali całego kraju wynosiło 185,67 zł. Wyższe zadłużenie od 
średniej notują województwa: lubelskie, mazowieckie, dolnośląskie oraz warmińsko-mazur-
skie. Najniższe zadłużenie na mieszkańca zanotowały województwa: podlaskie – 56,00 zł, 
małopolskie – 132,9 zł, wielkopolskie – 133,1 zł oraz pomorskie – 134,6 zł.

Ważnym wskaźnikiem możliwości spłaty zadłużenia może być także stosunek 
zadłużenia do wysokości osiąganych dochodów podatkowych. Poziom zadłużenia 
województw (7154,5 mln zł) jest wyższy od osiąganych dochodów podatkowych  
(5470,4 mln zł). Jedynie w trzech województwach zadłużenie na 31.12.2015 r. jest niższe 
od osiągniętych w 2015 r. dochodów podatkowych. Sytuacja taka występuje w woje-
wództwach: podlaskim, wielkopolskim oraz pomorskim. Natomiast najgorzej sytuacja 
wygląda w województwie lubelskim (zadłużenie jest o 4,47 razy wyższe niż dochody 
podatkowe) oraz w województwie warmińsko-mazurskim (zadłużenie jest o 2,67 razy 
wyższe niż dochody podatkowe).

Trzeba jednakże podkreślić, że stosunek zadłużenia do osiąganych dochodów podat-
kowych nie określa w zasadniczy sposób zdolności do obsługi zadłużenia. Jest bowiem tak, 
że niektóre województwa na obsługę długu mogą przeznaczyć nawet połowę dochodów 
podatkowych, a dla innych przeznaczenie dużo niższej kwoty staje się ogromnym ciężarem.

Rysunek 3. Zmiany zadłużenia w poszczególnych województwach w latach 2012–2015 
oraz w okresie prognozowanym 2016–2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wieloletnich Prognoz Finansowych 
województw na dzień 1.01.2016 r.
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W okresie 2012–2015 największy względny wzrost zadłużenia odnotowano w woje-
wództwie lubelskim8 – aż o 91%. Również duży wzrost zadłużenia miał miejsce w woje-
wództwie świętokrzyskim – o 60%. W tym samym okresie największy względny spadek 
zadłużenia był w województwie opolskim – o 28%. Natomiast odnotować należy, że 
większość województw planuje w okresie 2015–2020 spadek zadłużenia, w tym najwięk-
sze względne obniżenie prognozuje się w województwach: śląskim (–57%), mazowieckim 
(–51%), łódzkim (–67%), kujawsko-pomorskim (–55%) oraz opolskim (–63%).

Spośród dziewięciu województw, które w okresie między rokiem 2012 a rokiem 
2015 zanotowały wzrost zadłużenia, trzy planują w okresie do 2020 roku dalsze jego 
zwiększanie. Są to województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie oraz podlaskie. 
Natomiast spośród siedmiu województw, które w okresie między rokiem 2012 a rokiem 
2015 zanotowały spadek zadłużenia, aż sześć planuje dalszą jego redukcję w okresie do 
2020 roku. Są to województwa: podkarpackie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, 
pomorskie oraz opolskie.

Rysunek 4. Udział zadłużenia poszczególnych województw w dochodach ogółem w roku 
2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów województw 
za 2015 r.

8 Wpływ na to miała realizacja zadań współfinansowanych ze środków unijnych i związana z tym koniecz-
ność zapewnienia wkładu własnego, co skutkowało zaciąganiem wyższych kredytów przez województwo 
lubelskie.
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Największe zadłużenie w stosunku do swoich dochodów ma województwo lubelskie 
i stanowi ono 59% dochodów. Udział zadłużenia w dochodach przekracza 50% jeszcze 
w województwie dolnośląskim (54%) i mazowieckim (53%). Zdecydowanie najniższe 
zadłużenie w stosunku do dochodów ma województwo podlaskie – tylko 7%. 

Z przedstawionych danych wynika, że nawet w przypadku, gdyby obowiązywał 
tzw. „stary” wskaźnik ograniczający zadłużenie w stosunku do dochodów (60%), to 
i tak żadne województwo nie przekroczyłoby jego poziomu. Oznacza to, że w przypadku 
województw samorządowych zadłużenie jest na kontrolowanym poziomie i posiadają one 
jeszcze możliwości jego zwiększania w przypadku realizacji zadań, które nie są obecnie 
wpisane w ich budżety oraz wieloletnie prognozy finansowe, a które będą musiały zostać 
zrealizowane.

W tabeli 1 oraz na rysunku 5 zaprezentowano strukturę zadłużenia wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego ze względu na typ w latach 2012–2015. 

Tabela 1.  Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego ze względu na typ w latach 
2012–2015

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015
Gminy 26 168 25 772 26 436 25 429
Powiaty 5 975 5 878 5 943 5 841
Miasta na prawach powiatu 29 578 30 885 32 446 33 210
Województwa 6 113 6 625 7 284 7 155
Ogółem 67 834 69 160 72 109 71 635

Źródło: opracowanie własne na podst. danych Ministerstwa Finansów

Z zaprezentowanych danych jednoznacznie wynika, że udział zadłużenia woje-
wództw jest niewielki w odniesieniu do pozostałych szczebli samorządu terytorialnego, 
z nieznacznym wzrostem w latach 2014 i 2015. Zadłużenie województw w 2015 roku 
nieznacznie spadło w porównaniu do roku poprzedniego. Jedynym szczeblem, w któ-
rym następuje ciągły wzrost zadłużenia w analizowanych latach, są miasta na prawach 
powiatu, które charakteryzuje największy poziom zadłużenia spośród wszystkich JST. 
Zadłużenie województw jest 4,6 razy mniejsze od zadłużenia miast na prawach powiatu, 
3,6 razy mniejsze od zadłużenia gmin i jest większe jedynie od zadłużenia powiatów –  
1,2 razy. 
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Rysunek 5. Struktura zadłużenia wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ze 
względu na typ w latach 2012–2015

Źródło: opracowanie własne na podst. tabeli 1.

Podsumowanie

Jak wynika z zaprezentowanych danych, województwa samorządowe są w dobrej 
sytuacji, jeżeli chodzi o zaciąganie zobowiązań. Rok 2015 był okresem, w którym za-
dłużenie województw spadło, a deficyt budżetów był najniższy od 2008 r. Nie obserwuje 
się także u nich takich zjawisk, jak w innych jednostkach (gminach czy powiatach), 
polegających chociażby na zaciąganiu pożyczek w parabankach czy fikcyjnej sprzedaży 
majątku. Jednakże należy mieć na względzie fakt (na skutek obserwacji sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej), że w najbliższych latach dochody samorządów niestety raczej nie 
będą rosły9. Ponadto potrzeby w zakresie poprawy szeroko rozumianej infrastruktury są 
nadal bardzo duże, a oczekiwania ciągle rosną. Znaczna poprawa, bez współfinansowania 
ze środków unijnych, jest w zasadzie niemożliwa, a uzyskanie pomocy unijnej wymaga 
zapewnienia wkładu własnego, który może także doprowadzić do zwiększenia długu.

Oczywiście dodatkowo nie należy zapominać o ryzyku związanym chociażby 
ze zmianą uregulowań prawnych czy załamaniem koniunktury gospodarczej, które 
mogą spowodować, że samorządy będą zmuszone się zadłużać w większym wymiarze. 

9 O sytuacji takiej może świadczyć chociażby fakt, że od kilku lat nie ma projektu nowej ustawy o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego, która by kompleksowo uregulowała te kwestie. Ustawa z 2003 roku 
jest ciągle przedłużana. Obecnie do 2017 roku.
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Wystąpić może również sytuacja, w której w samorządach pojawi się coraz więcej 
nowych zadań, bez wskazania źródeł finansowania, co z punktu widzenia prowadzenia 
racjonalnej polityki finansowej też nie będzie łatwe ani w pełni akceptowalne.

Mimo obowiązywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia już od paru lat, 
nadal występują kontrowersje związane z takim sposobem limitowania zadłużenia JST. 
Niemniej jednak bezpośrednio zainteresowani muszą funkcjonować zgodnie z prawem. 
Ich zmagania już w ostatnich latach, jak i obecnie zmierzają do podejmowania działań 
mających na celu zmniejszenie istniejących kosztów obsługi zadłużenia, powiększenia 
nadwyżki bieżącej i wzrostu dochodów ze sprzedaży majątku (Kotlińska, 2014).

Istnieje oczywiście niebezpieczeństwo, że gdy dana JST pozbędzie się całego ma-
jątku, to może się okazać, że oprócz niezbędnego minimum nie będzie posiadała żadnych 
zasobów. Oczywiście może mieć to także pozytywny aspekt, a nie tylko negatywną 
ocenę, ponieważ JST powinny dysponować tylko takim majątkiem, który jest niezbędny 
do prowadzenia przez daną JST ustawowych zadań. Jednakże z drugiej strony (gdy już 
nie będzie czego sprzedawać) mogą powstać bardzo duże problemy z zapewnieniem 
poziomu ustawowego wskaźnika. Może nawet wystąpić sytuacja, w której dana JST 
będzie tworzyła strategię zarządzania finansami, w tym politykę długu, nie w oparciu 
o rzeczywiste potrzeby, ale o konieczność spełnienia ustawowych wskaźników. Takie 
działania doprowadziłyby niestety do całkowitego odejścia od idei wieloletniego zarzą-
dzania finansami, w tym długiem. 

Mimo wszelkich dyskusji, kontrowersji, a nawet czasem nieprawidłowości związa-
nych z możliwością zaciągania długu przez sektor samorządowy, ocena poziomu zadłu-
żenia województw samorządowych jest generalnie pozytywna, między innymi z uwagi 
na fakt, iż korzystanie z zewnętrznych, zwrotnych źródeł finansowania umożliwiło samo-
rządom województw pełniejsze wykorzystanie środków unijnych, jak i szybszą realizację 
inwestycji samorządowych, które przyczyniają się do szybszego rozwoju danego regionu. 
Pozytywnie także należy ocenić funkcjonujące od 2014 roku nowe limity zadłużenia, 
ponieważ bez takich ograniczeń wiele JST miałoby problem z ograniczeniem swojego 
zadłużenia, nie bacząc na fakt, iż koszty jego spłaty, ponosiłyby przyszłe pokolenia. 
W szczególności byłoby to bardzo niebezpieczne w latach wyborczych. Niemniej jednak 
obecnie nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych ograniczeń w zakresie zaciągania 
zobowiązań, poza wynikające z ustawy o finansach publicznych.
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EINSCHRÄNKUNG DER VERSCHULDUNG DER KOMMUNALEN 
SELBSTVERWALTUNGSEINHEITEN AUF BEISPIEL VON WOIEWODSCHAFTEN

Schlüsselwörter: lokalen Gebietskörperschaften, Staatsanleihen, die Begrenzung Schulden
Zusammenfassung. Im Artikel wurde versucht eine Antwort auf die Frage zu geben, ob die 
Woiewodschaften so sehr verschuldet sind, dass das Bedürfnis der Einführung von Mechanis-
men besteht, die diese Verschuldung limitieren (außerhalb Einschränkungen des Artikels 243 
des Gesetzes über die öffentlichen Finanzen), oder ob es im Gegenteil, die stabilen kommunalen 
Selbstverwaltungseinheiten sind, welche die Verschuldung stabilisieren und beschränken Der 
Versuch der Bewertung wurde auf Basis von Daten der Verschuldung der Woiwodschaften in den 
Jahren 2012–2015 und in der Prognoseperiode 2016–2020 durchgeführt.
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Streszczenie. Polska służba zdrowia od lat boryka się z licznymi problemami, które w większości 
determinowane są kwestiami finansowymi. Ograniczenia budżetowe powodują, że wykorzy-
stanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w przyszłości będzie prawdopodobnie 
konieczne. Praktyka wypracowała kilka modeli PPP, które z powodzeniem znajdują zastosowanie 
w Europie. W Polsce rynek PPP w sektorze ochrony zdrowia należy uznać za młody i słabo roz-
winięty. W chwili obecnej zaledwie cztery projekty PPP w ochronie zdrowia znajdują się w fazie 
realizacji. Pokazuje to, że pomimo korzystnych uregulowań wiele zostało jeszcze do zrobienia na 
płaszczyźnie organizacyjno-finansowej, aby możliwa była realizacja kompleksowych projektów 
związanych z ochroną zdrowia.

Wprowadzenie

Sytuacja w publicznej służbie zdrowia od lat stanowi temat licznych dyskusji zarów-
no na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Nieustające problemy finansowe publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej powodują, że władze samorządowe coraz częściej zmuszone 
są do podejmowania radykalnych działań naprawczych, łącznie z likwidacją placówek 
medycznych. Jednym ze sposobów na wyjście sektora publicznego z tych problemów może 
być zastosowanie w ochronie zdrowia partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Formuła 
ta od wielu lat znajduje szerokie zastosowanie w krajach Europy i poza nią w różnych 
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obszarach, w tym również w ochronie zdrowia. Niekwestionowanym liderem projektów 
PPP, w tym w służbie zdrowia, jest Wielka Brytania. Z danych WHO wynika, że w latach 
2005–2013 na Wielką Brytanię przypadało 60% światowego rynku projektów PPP.

W Polsce od kilku lat zauważa się postępującą komercjalizację i prywatyzację 
usług medycznych. Wyrazem tego jest proces przekształceń szpitali publicznych w spółki 
kapitałowe i dynamiczny rozwój prywatnej opieki zdrowotnej. Współpraca na zasadach 
PPP, choć prywatyzacją nie jest, wpisuje się w rynkowy i legislacyjny trend związany 
z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia przez sektor prywatny. Jednym ze sposobów 
doinwestowania służby zdrowia zewnętrznym kapitałem, a tym samym podniesienia 
jakości usług, jest zastosowanie rozwiązań partnerskich. Wdrożenie formuły PPP w sek-
torze ochrony zdrowia może przybierać kilka form współpracy, angażujących prywatnych 
inwestorów i operatorów w różnym zakresie (Cieślak, 2016, s. 149).

Celem opracowania jest przedstawienie modeli partnerstwa publiczno-prywatnego 
w sektorze ochrony zdrowia oraz ocena wykorzystywania formuły w dotychczasowej pol-
skiej praktyce. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu jest metoda 
opisowa, bazująca na krajowej i zagranicznej literaturze poświęconej problematyce PPP 
w kontekście zastosowania formuły w sektorze ochrony zdrowia, danych opublikowa-
nych przez Ministerstwo Rozwoju (Platforma PPP) oraz European PPP Expertise Centre 
(EPEC).

1. Modele partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia

W literaturze przedmiotu (McKee, Edwards, Atun, Cieślak, Kalecińska, Herbst, 
Sarnacka) wskazuje się na kilka zasadniczych modeli zastosowania partnerstwa publicz-
no-prywatnego w sektorze ochrony zdrowia. Podstawowy podział modeli PPP w służbie 
zdrowia to podział uwzględniający zakres przedmiotowy umowy o partnerstwie. Zgodnie 
z tym podziałem wyodrębnia się model infrastrukturalny, infrastrukturalny z usługami 
niemedycznymi (tzw. mieszany) oraz model zintegrowany.

Istota pierwszego modelu sprowadza się do tego, że podmiot prywatny odpowie-
dzialny jest za przebieg całego procesu inwestycyjnego od momentu przygotowania 
projektu, po zarządzanie nim w fazie eksploatacji. Jednym z najprostszych modeli in-
frastrukturalnych jest model DBFO (Desing-Build-Finance-Operate), wykorzystywany 
przy budowie obiektów szpitalnych. W ramach tego modelu partner prywatny projektuje, 
buduje lub przebudowuje/remontuje, utrzymuje, zarządza nieruchomością i zapewnia 
całkowite finansowanie przedsięwzięcia. 

Model mieszany to bardziej zaawansowane rozwiązanie uwzględniające w swej 
konstrukcji zarządzanie nieruchomością oraz świadczenie usług niemedycznych. W ra-
mach tego modelu partner prywatny może zobowiązać się do realizacji usług w zakresie 
np. sprzątania, prania, żywienia chorych, transportu, IT, zaopatrzenia w leki i ich dystry-
bucji, usług laboratoryjnych i diagnostycznych. Oczywiście zakres świadczonych usług 
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niemedycznych przez partnera prywatnego jest wynikiem postępowania negocjacyjnego. 
Badania efektywności niemedycznych usług świadczonych przez partnera prywatnego 
w Wielkiej Brytanii pokazały, że istnieje korelacja pomiędzy zakresem świadczonych 
usług a ogólną efektywnością przedsięwzięcia. W badaniach mierzono nie tylko efek-
tywność kosztową (najbardziej wymierny czynnik), ale także jakość usług w kontekście 
kluczowych wskaźników efektywności i satysfakcji pacjentów. Wyraźnie jednak należy 
zaznaczyć, że monitoring wykonania usług jest znacznie trudniejszy niż monitoring 
standardów zarządzania nieruchomością (Sarnacka, 2014, s. 6–7). 

Model zintegrowany obejmuje zarządzanie nieruchomością oraz świadczenie 
usług: zarówno niemedycznych, jak i medycznych. Zakres usług medycznych może być 
różnorodny i wynika z ustaleń pomiędzy stronami umowy PPP. Model ten jest najrzadziej 
stosowany, gdyż obowiązujące rozwiązania w zakresie kontraktacji usług medycznych 
stanowią jedno z istotnych ograniczeń przekazania tego typu usług podmiotowi prywat-
nemu w ramach umowy PPP. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że tego typu model 
znajduje zastosowanie w usługach diagnostycznych, diagnostyczno-leczniczych (np. ra-
dioterapeutycznych) bądź w odniesieniu do ścisłe zdefiniowanych, ujednoliconych proce-
dur medycznych, jak np. operacja zaćmy, wymiana stawów biodrowych itp. Umowa o PPP 
w modelu zintegrowanym najczęściej składa się z dwóch odrębnych umów. Pierwsza, 
o dłuższym horyzoncie czasowym, dotyczy zarządzania nieruchomością wraz z opłatą 
za dostępność, zaś druga zawierana jest na krótszy okres (od 3 do 7 lat) i oparta jest na 
jednostkowych płatnościach za wykonane usługi medyczne. W sytuacji, gdy w ramach 
umowy PPP świadczony jest pełny zakres ogólnych świadczeń medycznych, wynagrodze-
niem partnera prywatnego mogą być opłaty uzależnione od liczby mieszkańców danego 
regionu, opłaty za poszczególne procedury medyczne lub ustalone stałe płatności, jak ma 
to miejsce w szpitalu zbudowanym w ramach modelu zintegrowanego PPP w Lesotho 
w Afryce (International Finance Corporation, 2011, s. 24–33).

Specyfika inwestycji w ochronie zdrowia powoduje, że nawet najprostszy model 
może podlegać różnym modyfikacjom. Znane są przykłady rozwiązań PPP w służbie 
zdrowia, gdzie projekty zakładały jednocześnie występowanie trzech rodzajów prac 
budowlanych, tj. budowy nowego obiektu, rozbudowy już istniejącego oraz modernizacji 
pierwotnej struktury obiektu (Maśliński, 2015, s. 3).

Uwzględniając mechanizm płatności dla partnera prywatnego, można wyodrębnić 
trzy podstawowe warianty w ramach modeli PPP w ochronie zdrowia. Pierwszy wariant 
to płatność za dostępność, który polega na wypłacie stałego wynagrodzenia partnerowi 
prywatnemu za utrzymanie obiektu w określonym standardzie oraz świadczone usługi. 
Płatność dokonywana jest z budżetu podmiotu publicznego. Podstawą płatności jest 
dotrzymanie jakości świadczonych usług zdefiniowanych kluczowymi wskaźnikami 
efektywności, np. szybkością reakcji na zdarzenie, czasem usunięciem usterki, utrzyma-
niem przejezdności dróg dojazdowych do szpitala, czystością szpitala. Niedotrzymanie 
określonych w umowie o PPP standardów skutkuje obniżeniem wartości wynagrodzenia. 
Ryzyko popytu znajduje się po stronie publicznej, zaś dostępności po stronie prywatnej. 
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Ten wariant płatności najczęściej wykorzystywany jest w modelach infrastrukturalnych.

Rysunek 1. Modele PPP w ochronie zdrowia

Źródło: Maśliński (2015), s. 5.

Drugi wariant płatności uzależniony jest od rzeczywistego wykonania usług. 
Podstawą płatności jest liczba wykonanych zabiegów. W tym wariancie ryzyko popytu 
zostaje w całości lub w części przeniesione na partnera prywatnego. Tego typu warianty 
płatności najlepiej sprawdzają się w modelach zintegrowanych (Cieślak, 2016).

Opłata od użytkowników końcowych to ostatni wariant płatności. Podmiot prywat-
ny ma prawo do pobierania pożytków z przedmiotu umowy o PPP lub koncesji. Ryzyko 
popytu w całości jest zarządzane przez podmiot prywatny. Pożytki przyjmują postać 
przychodów od pacjentów komercyjnych, osób trzecich z tytułu świadczonych usług,  
np. usług diagnostycznych, sterylizacji, prowadzenia parkingu, wynajmu lokali szpital-
nych na działalność handlowo-gastronomiczną. Opłata od użytkowników jest charakte-
rystycznym sposobem płatności w modelu infrastrukturalnym (Maśliński, 2015, s. 6).

Zaprezentowane modele realizacji zadań w ochronie zdrowia wraz z wariantami 
płatności mają charakter ogólny, ramowy. Specyfika projektu, uwarunkowania prawno-
-organizacyjne mogą powodować modyfikacje w ramach poszczególnych rozwiązań. 
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Sama idea wdrożenia PPP w obszarze ochrony zdrowia jest korzystnym rozwiązaniem 
dla sektora publicznego, ponieważ umożliwia zwiększenie strumienia kapitału, wzrost 
wydajności i jakości realizowanych zadań dzięki know-how podmiotu prywatnego. 
Korzyści mogą mieć charakter medyczny i pozamedyczny związany z zarządzaniem 
infrastrukturą techniczną i obiektami.

2. Zastosowanie PPP w ochronie zdrowia w Wielkiej Brytanii

System opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii uznawany jest za jeden z najstarszych 
modeli na świecie. Przez znaczną część drugiej połowy XX wieku system zdominowany 
był przez National Health Service (NHS – Narodowa Służba Zdrowia), który utworzony 
został w 1948 r. w celu zapewnienia powszechnej i darmowej opieki wszystkim obywate-
lom. Najważniejszą instytucją brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej jest Ministerstwo 
Zdrowia oraz współpracujący z nim sekretarze do spraw zdrowia Szkocji, Walii i Irlandii 
Północnej. Zadaniem ministerstwa jest kształtowanie polityki zdrowotnej kraju oraz 
kierowanie Narodową Służbą Zdrowia. Podstawowym źródłem finansowania NHS są 
głównie podatki (95%) i inne opłaty (5%) objęte budżetem określonym przez ministra 
i zatwierdzonym przez parlament (Hibner, 2003, s. 77). Model NHS przez długie lata oce-
niany był przez personel i beneficjentów usług medycznych pozytywnie. System cechował 
powszechny dostęp do pełnego zakresu świadczeń medycznych podstawowych, specjali-
stycznych i konsultacyjnych, leczenia szpitalnego, psychiatrycznego, stomatologicznego, 
rehabilitacji oraz do leków w opiece otwartej i zamkniętej (Depta, 2015, s. 38–39). 

Na początku lat 80. minionego wieku w systemie opieki zdrowotnej w Wielkiej 
Brytanii zaczęto wprowadzać rozwiązania o charakterze rynkowym. Przesłanką zmian 
było wydłużenie czasu oczekiwania na niektóre zabiegi medyczne oraz powszechne pogor-
szenie jakości usług. Pierwsze reformy dotyczyły rezygnacji z pełnej odpowiedzialności 
państwa za zdrowie obywateli i zastosowania mechanizmów rynkowych. Urynkowiono 
szpitale i praktyki lekarskie, oddając im do dyspozycji budżety. Zmiany w funkcjonowa-
niu brytyjskiej służby zdrowia wprowadzano nie tylko za rządów konserwatywnych, ale 
również w późniejszym okresie rządów „nowej” Partii Pracy (Drakeford, 2007, s. 64–72).

Kolejne istotne przemiany w systemie brytyjskiej opieki zdrowotnej miały miejsce 
na początku lat 90. XX w., a ich celem było zwiększenie udziału pacjentów w finansowaniu 
świadczeń medycznych w związku z rosnącymi kosztami. W tym okresie Wielka Brytania 
w obszarze usług zdrowotnych zastosowała formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Przesłankami zastosowania PPP było: zwiększenie dostępności usług, stworzenie warun-
ków konkurencyjności na rynku medycznym, zwiększenie innowacyjności oraz stwo-
rzenie pacjentom warunków umożliwiających wybór usługodawcy. Pierwsze projekty 
były realizowane w ramach inicjatywy PFI (Private Finance Initiative), w ramach której 
sfinalizowano ponad 700 projektów o łącznej wartości 65 mld euro (HM Treasury, 2012). 
W kolejnych latach inicjatywa PFI została zastąpiona formułą partnerstwa publiczno- 
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-prywatnego, w ramach której realizowane są dwa programy:
1. LIFT (Local Improvement Finance Trust), którego głównym celem jest budowa 

lub modernizacja placówek podstawowej opieki medycznej. Realizacja tego 
programu pozwala na przenoszenie personelu medycznego do nowych, prze-
stronnych obiektów bądź dostosowanie już istniejących do obowiązujących 
standardów (Kalecińska, Herbst, 2011, s. 65).

2. ISTC (Independent Sector Treatment Centers), mający za zadanie zwiększe-
nie dostępności usług medycznych, na które w placówkach publicznych czas 
oczekiwania był długi. W ramach tego programu podpisywane są umowy na 
świadczenie usług medycznych przez placówki prowadzone przez podmiot 
prywatny (Herbst, Bogusz, Kalecińska-Rossi, Sarnacka, 2014, s. 35). 

Z raportu Ministerstwa Zdrowia Wielkiej Brytanii z 2013 r. (Department of Health, 
2013) wynika, że zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze zdrowia 
przełożyło się na innowacyjne podejście do świadczenia usług medycznych, które 
odpowiada standardom XXI w. Poprawił się stan infrastruktury medycznej. W ciągu  
22 lat stosowania formuły PPP w ochronie zdrowia zrealizowano 130 projektów o łącznej 
wartości 12 mld funtów. Kluczowe projekty to: St Bartholomew’s and Royal London 
Hospitals i University College London Hospitals. Pierwszy projekt był realizowany 
przez 9 lat, a jego wartość to 1,1 mld funtów. Efektem inwestycji były dwie placówki  
na 800 i 300 łóżek. Kontrakt typu DBFO został zawarty na 38 lat i obejmował budowę, 
finansowanie, eksploatację i usługi niemedyczne obejmujące: żywienie, pranie, sprząta-
nie, obsługę portierni i recepcji, zaopatrzenie, IT oraz transport.

Drugi projekt dotyczył budowy University College London Hospitals. Obiekt to 
kliniczny szpital na 1000 łóżek. Umowa PPP obejmuje projektowanie, zbudowanie, 
zmodernizowanie placówki. Łączny koszt projektu wyniósł ponad 400 mln funtów. 

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego w Wielkiej Brytanii należy do po-
wszechnie wykorzystywanych, o czym świadczy fakt, że od lat kraj ten jest liderem 
na europejskim rynku projektów PPP. W 2015 r., jak wynika z raportu European PPP 
Expertise Centre (EPEC), zrealizowano łącznie 15 projektów partnerskich na kwotę  
2400 mln euro (EPEC, 2015, s. 3).

3. Polskie doświadczenia w zastosowaniu partnerstwa publiczno- 
-prywatnego w ochronie zdrowia

Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce pomimo obowiązujących od 
2009 r. uregulowań prawnych w postaci ustaw: o partnerstwie publiczno-prywatnym 
(Ustawa, 2008) i koncesji na roboty budowlane lub usługi (Ustawa, 2009), bezpośrednio 
adresowanych do PPP, należy uznać za słabo rozwinięty. Po siedmiu latach obowiązywa-
nia przepisów bezpośrednio adresowanych do współpracy sektora publicznego z sektorem 
prywatnym podpisano łącznie 108 umów, a w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało 
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się 395 ogłoszeń dotyczących postepowań na wybór partnera prywatnego lub koncesjona-
riusza. Część z opublikowanych ogłoszeń z przyczyn formalnych została unieważniona, 
co przełożyło się w ostateczności na wskaźnik skuteczności (mierzony stosunkiem 
podpisanych umów i opublikowanych ogłoszeń). Dla polskiego rynku PPP wskaźnik ten 
wynosi 27,3%, gdy na świecie oscyluje on na poziomie 50% (Sobiech-Grabka, Herbst, 
2015, s. 20). Świadczy to o niskiej skuteczności postępowań przetargowych w Polsce 
i słabo rozwiniętej infrastrukturze organizacyjno-instytucjonalnej w obszarze PPP.

W latach 2009–2015 do najbardziej popularnych sektorów, w których zastosowanie 
znalazły rozwiązania partnerskie, należały: sport i rekreacja, energetyka, infrastruktura 
parkingowa, kultura i edukacja, ochrona zdrowia oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna. 
Analiza planowanych przedsięwzięć PPP w Polsce wyraźnie wskazuje, że podmioty pu-
bliczne odpowiedzialne za opiekę zdrowotną często poszukują partnera prywatnego do 
współpracy. Na koniec 2015 r. łączna liczba planowanych projektów PPP w tym obszarze 
wynosiła 21. Dla porównania: najwięcej projektów planowano w sektorze sportu, rekreacji 
i turystyki – 55, następnie 31 projektów w transporcie, 16 dotyczyło budowy parkingów, 
12 kultury oraz po 10 mieszkalnictwa i energetyki. W efekcie wiele postępowań zostało 
umorzonych z powodów formalnych bądź z braku złożonych ofert. Główną przyczyną 
unieważnienia postępowania przetargowego był wybór niewłaściwej podstawy prawnej 
dla planowanego przedsięwzięcia w formule PPP. 

Tabela 1. Wykaz planowanych i realizowanych projektów PPP w ochronie zdrowia 
w Polsce w latach 2009–2015

Nazwa projektu PPP Województwo Wartość projektu 
(w tys. zł)

1 2 3

Projekty planowane
Rozbudowa Szpitala św. Wincentego  
à Paulo w Gdyni pomorskie 70 000

Adaptacja budynku gospodarczego  
na Centrum Rehabilitacji lubuskie 21 788

Budowa szpitala pediatrycznego – Wielkopolska wielkopolskie 300 000

Domy pomocy społecznej wielkopolskie 30 400

Zakłady opiekuńczo-lecznicze wielkopolskie 9 765
Budowa nowego Szpitala Matki i Dziecka 
w Poznaniu wielkopolskie 400 000

Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego

mazowieckie 50 000
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1 2 3
Wybór partnera prywatnego do utworzenia 
Ośrodka Radioterapii (budowa i eksploatacja 
ośrodka onkologicznego Mazowieckiego Szpi-
tala Bródnowskiego)

mazowieckie 50 000

Przebudowa i rozbudowa Szpitala św. Michała 
Archanioła w Łańcucie podkarpackie 50 000

Roboty budowlane polegające na adaptacji 
i wyposażeniu w niezbędne instalacje oraz 
wyposażenie w sprzęt medyczny pomieszczeń 
szpitala w celu utworzenia i prowadzenia Cen-
trum Perinatologii

śląskie 8 000

Projekty realizowane
Przebudowa Domu Opieki Społecznej  
w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo- 
-Leczniczego oraz wykonywania zadań 
o charakterze komplementarnym

pomorskie 4 295

Budowa nowej siedziby Szpitala Powiatowego 
w Żywcu śląskie 250 000

Roboty budowlane polegające na zaprojekto-
waniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne 
instalacje obiektu szpitalnego przy SP ZOZ 
Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jawor-
znie z przeznaczeniem na stację dializ wraz 
z poradnią nefrologiczną

śląskie 6 222

Roboty budowlane polegające na zaprojektow-
aniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne in-
stalacje media oraz sprzęt, właściwe dla funkcji 
i przeznaczenia tego typu obiektu szpitalnego 
przy SP ZOZ w Jaworznie z przeznaczeniem na 
oddział łóżkowy nefrologiczny

śląskie 1 500

Źródło: opracowanie własne na podst. Ministerstwo Rozwoju (2016). 

Zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze zdrowia wydaje się, 
z punktu widzenia podmiotów publicznych, działaniem korzystnym i pożądanym z kilku 
powodów. Przede wszystkim umożliwia dopływ dodatkowego kapitału. Ponadto prowa-
dzi do wzrostu wydajności i jakości realizowanych usług dzięki wiedzy, doświadczeniu 
i umiejętności sektora prywatnego. Korzyści mogą mieć charakter medyczny i poza-
medyczny, przejawiający się w standardach jakościowych infrastruktury technicznej 
obiektów medycznych oraz działaniach wspomagających usługi medyczne (Suchecka, 
2015, s. 183).

Na chwilę obecną w Polsce największy projekt w ochronie zdrowia dotyczy budowy 
szpitala w Żywcu. Jest to wspólne przedsięwzięcie starostwa powiatowego w Żywcu i ka-
nadyjskiej firmy Inter Health Canada. Argumentem przemawiającym za wykorzystaniem 
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formuły PPP był brak możliwości finansowania ze środków budżetowych powiatu usług 
medycznych świadczonych przez szpital na poziomie odpowiadającym standardom euro-
pejskim. Szpital mieścił się w budynkach mających przeszło stuletnią historię. Budynki 
z uwagi na wiek wymagały gruntownej renowacji przekraczającej koszty budowy nowego 
obiektu. Dlatego władze powiatu podjęły decyzję, że partnerstwo publiczno-prywatne 
może być najkorzystniejszym rozwiązaniem. W 2009 r. starostwo uruchomiło procedurę 
PPP. Do postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego przystąpiło 10 pod-
miotów prywatnych, natomiast tylko firma kanadyjska złożyła ofertę będącą odpowiedzią 
na wydaną przez starostwo specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W dniu 
15 września 2011 r. strony podpisały umowę. Szpital budowany jest w modelu DBFO, cha-
rakterystycznym dla tego typu przedsięwzięć, znajdującym najszersze zastosowanie na 
świecie w inwestycjach dotyczących ochrony zdrowia. Umowa została zawarta na okres 
30 lat. Partner prywatny będzie zarządzał ryzykami związanymi z budową (prawidłowe 
zaprojektowanie, wykonanie robót, wyposażenie) i dostępnością przedmiotu umowy. Jest 
także odpowiedzialny za finansowanie przedsięwzięcia. Całkowity koszt przedsięwzięcia 
został oszacowany na 250 mln zł. Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie uzależnio-
ne od faktycznej dostępności i wykorzystania szpitala. Całkowita powierzchnia szpitala 
po wybudowaniu nowych budynków i zmodernizowaniu części starego będzie wynosiła 
ok 25 tys. m2. W szpitalu powstaną nowe poradnie, oddział ratunkowy z lądowiskiem dla 
helikopterów, oddziały z około 400 łóżkami (Pytlarz, 2013). 

Przykład Żywca jednoznacznie pokazuje, że partnerstwo publiczno-prywatne 
w tym obszarze jest trudne dla inwestorów, wiąże się z brakiem zagwarantowania finan-
sowania przez banki, długim okresem negocjacyjnym i niepewnością kontraktacji usług 
medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

„Przebudowa i rozbudowa Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie” to kolejny 
sztandarowy projekt w ochronie zdrowia planowany do realizacji w formule PPP. W lipcu 
2014 r. w odpowiedzi na postępowanie na wybór partnera prywatnego wpłynęła oferta 
wieńcząca kilkunastomiesięczne negocjacje. Oferta została złożona przez Warbud SA, 
jedną z dwóch firm biorących udział w negocjacjach, rozpoczętych w kwietniu 2013 r. 
Decyzja o realizacji inwestycji w formule PPP podyktowana została wejściem w życie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wy-
magań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. Starostwo powiatowe w Łańcucie, analogicznie jak w przypadku 
Żywca, nie dysponowało odpowiednią pulą środków finansowych na dostosowanie szpitala 
do stawianych w rozporządzeniu wymagań. Jedynym rozwiązaniem miało być pozyskanie 
środków od podmiotu prywatnego. Podmiot publiczny – Centrum Medyczne w Łańcucie, 
Spółka z o.o., ze 100% udziałem powiatu łańcuckiego – zgłosił projekt w konkursie 3P 
ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która realizowała 
projekt systemowy pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”. W wyniku przeprowadzonej 
procedury konkursowej projekt uzyskał wsparcie finansowe z przeznaczeniem na usługi 
doradcze. W 2013 r. PARP podpisał umowę z firmą konsultingową Collect Consulting 
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SA dla Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Łańcucie. Umowa obejmowała kompleksowe 
usługi doradcze dla beneficjenta w zakresie finansowo-technicznym oraz prawnym. To 
istotny element procedury przetargowej i przygotowawczej dla inicjatyw PPP. Możliwość 
skorzystania z usług doradczych pozwoliła w sposób profesjonalny przygotować najko-
rzystniejsze rozwiązanie oraz przeprowadzić procedurę przetargową na wybór partnera 
prywatnego. Zgodnie z ogłoszeniem przedmiotem zamówienia było: zaprojektowanie, 
budowa, wyposażenie, sfinansowanie, a następnie utrzymanie budynków przez okres 
20 lat. Specyfikacja dotyczyła: pawilonu diagnostyczno-zabiegowego, oddziału chorób 
zakaźnych z pododdziałem hepatologicznym, pomieszczeń po oddziałach zabiegowych, 
które przeniesione miały zostać do nowo wybudowanego pawilonu oraz zakładu opiekuń-
czo-leczniczego. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosiła 50 mln zł (Połowy, Bryła, 
2014, s. 18–19). Partner prywatny wspólnie z bankiem zbudowali model finansowania, 
który pozwalał stronom umowy PPP uzyskać kredyt na finansowanie przedsięwzięcia. 
Stworzono taki model finansowania, którego do tej pory nie udało się opracować pozo-
stałym podmiotom zainteresowanym projektami PPP w opiece zdrowotnej. Z powodu 
rozbieżności co do wysokości kosztu budowy, a następnie utrzymania i odsetek, firma 
Warbud wycofała się z projektu PPP. Firma w oparciu o wymagania sformułowane przez 
zamawiającego oszacowała realne koszty budowy i utrzymania na 73 mln zł (Rotaub, 
2014, s. 2–3). 

Reasumując, rynek projektów PPP w Polsce przełamuje bariery i tworzy bazę 
rozwiązań dla kolejnych propozycji. Fakt, że nie wszystkie planowane projekty wchodzą 
w fazę realizacji, nie oznacza, że należy zaniechać działań w kierunku przygotowywania 
i prowadzenia procedur w tym obszarze. Gdyby nie niski budżet Centrum Medycznego 
Sp. z o.o. w Łańcucie, budowa szpitala byłaby pierwszym sztandarowym projektem 
w opiece zdrowotnej w Polsce. 

Rozwój rynku w przyszłości będzie uzależniony od:
 – dostosowania zachodnich modeli PPP do polskich warunków z uwzględnieniem 

specyfiki budżetowej sektora samorządowego,
 – pokonania barier finansowych związanych z wpływami z NFZ,
 – pokonania bariery okresu kontraktowania usług przez NFZ (wydłużenie okresu, 

który obecnie maksymalnie wynosi 3 lata).
Zaprezentowane przykłady, podobnie jak inne realizowane w Polsce, znajdują się 

w początkowej fazie, co utrudnia dokonanie całościowej oceny. Niewątpliwie kluczową 
przesłanką wyboru przez podmioty publiczne formuły partnerstwa publiczno-prywatnego 
do świadczenia usług w obszarze opieki zdrowotnej były względy ekonomiczne – brak 
środków budżetowych na budowę nowego szpitala. Jak wynika z przytoczonych przy-
kładów, nie tylko pozyskanie finansowania, ale również zapewnienie dostępności usług 
medycznych stanowi istotną barierę w zastosowaniu PPP. Kontraktowanie usług przez 
NFZ w przyszłości i zagwarantowanie w ten sposób dostępności świadczeń przesądzi 
o sukcesie formuły. Tym bardziej należy dążyć do wypracowania rozwiązań, które w przy-
szłości stworzą bazę dobrych praktyk dla sektora opieki zdrowotnej.
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Podsumowanie

Polska służba zdrowia od lat boryka się z licznymi problemami. Dotyczą one przede 
wszystkim szeroko pojętych kwestii finansowych, których efektem jest zadłużenie 
szpitali, długi czas realizacji procedur medycznych oraz brak środków na modernizację, 
remonty oraz inwestycje. Ograniczenia budżetowe powodują, że zastosowanie formuły 
partnerstwa publiczno-prywatnego będzie w przyszłości konieczne. W chwili obecnej 
w sektorze ochrony zdrowia rynek PPP należy uznać za młody i słabo rozwinięty. 
Przykład Wielkiej Brytanii wskazuje, że formuła PPP z sukcesem może być stosowana 
w każdym sektorze, w tym również ochrony zdrowia. Wypracowane modele pozwalają 
dostosować rozwiązania do konkretnych potrzeb. W Polsce obserwuje się zaintereso-
wanie formułą partnerstwa w służbie zdrowia. Małe projekty zostały z sukcesem już 
wdrożone (Jaworzno, Kobylnica), zaś w przypadku dużych inwestycji szpitalnych należy 
podejmować próby zmierzające do wypracowania indywidualnych modeli zaspokających 
potrzeby wszystkich stron umowy o partnerstwie. Pierwsze działania zostały już podjęte, 
a ich rezultatem jest model finansowania wypracowany przy projekcie w Łańcucie. Czy 
znajdzie on w przyszłości zastosowanie, będzie zależało od determinacji stron publicznej 
i prywatnej do zaangażowania się w inwestycje partnerskie w ochronie zdrowia.
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THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FORMULA FOR HEALTHCARE  
– UK EXPERIENCES AND THE POLISH SITUATION

Keywords: public-private partnership, healthcare, models of public-private partnership
Summary. Polish healthcare has been long struggling with many problems, mainly of financial 
nature. It is very likely that because of tight budgets the use of the public-private partnership (PPP) 
formula will become a necessity in the future. Practical experiences have led to the development of 
several PPP models that are successfully employed in Europe. The PPP market that has emerged in 
the Polish healthcare sector still seems to be insufficiently developed. This article aims to present 
PPP models for healthcare and to evaluate how the solution has been used in Poland to date. The 
main research tool is a descriptive method utilising Polish and foreign literature on public-private 
partnerships in the healthcare sector, data published by the Ministry of Development (the PPP 
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Platform) and the European PPP Expertise Centre (EPEC). Only four PPP projects are being carried 
out in Polish healthcare today. This shows that even when an advantageous legal framework is in 
place much needs still to be done regarding organisational and financial solutions to enable the 
execution of large, comprehensive projects addressing the needs of the healthcare sector.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono proces sekurytyzacji, w którym inicjatorem procedury 
jest jednostka samorządu terytorialnego. Sekurytyzacja to technika refinansowania dokonywana 
w oparciu o aktywa. W Polsce nie ma odrębnego aktu prawnego regulującego sekurytyzację, 
co zwiększa ryzyko prawne przy wykorzystaniu tej formy finansowania przez samorządy. Przy 
czym w warunkach wzrostu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego sekurytyzacja może 
być korzystną formą finansowania, która umożliwia pozyskanie środków i transfer ryzyka na 
inwestorów. Z drugiej strony uruchomienie tego procesu wymaga poniesienia znacznych kosztów 
i władze samorządowe powinny dokonać kalkulacji opłacalności wykorzystania tego instrumentu 
finansowego.

Wprowadzenie

Jednostki samorządu terytorialnego poszukują kapitałów głównie na realizację 
przedsięwzięć rozwojowych. Obowiązujący od 2014 r. zindywidualizowany wskaźnik 
zadłużenia samorządów dostosowuje poziom zadłużenia do zdolności płatniczej. Środki 
UE przewidziane w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 mogą skłonić jed-
nostki samorządu terytorialnego do poszukiwania niestandardowych źródeł finansowania 
inwestycji, takich jak sekurytyzacja.

Sekurytyzacja jest jedną z form pozyskiwania kapitału i finansowania działalno-
ści, która polega na przekształceniu aktywów o niskiej płynności w aktywa o wyższej 
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płynności. Główną jej zaletą jest transfer ryzyka na inwestorów oraz możliwość realizacji 
zadań i inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne wówczas, 
gdy ze względu na zadłużenie nie posiadają one zdolności kredytowej. Zobowiązania 
z tytułu sekurytyzacji nie powiększają długu samorządów. 

Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania sekurytyzacji przez jednostki 
samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu korzyści i zagrożeń związanych z tą formą 
finansowania.

1. Istota, modele i proces sekurytyzacji 

Sekurytyzacja jest instrumentem finansowym wykorzystywanym od wielu lat 
na rynkach finansowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Kryzys 
finansowy ukazał jednak zagrożenia związane z wykorzystaniem tej techniki przez banki 
i ograniczył wykorzystanie tego instrumentu. Niemniej jednak sekurytyzacja jako ele-
ment zarządzania ryzykiem kredytowym może poprawić płynność rynków kredytowych 
i zwiększyć dostępność kredytów po niższym koszcie, dlatego Komisja Europejska pra-
cuje nad rozwiązaniami regulującymi proces sekurytyzacji w celu ograniczenia zagrożeń 
oraz uproszczenia procedur związanych z sekurytyzacją. 

Sekurytyzacja (ang. securitization) jest jedną z form pozyskiwania kapitału i fi-
nansowania działalności, która polega na przekształceniu aktywów o niskiej płynności 
(wierzytelności) w aktywa o wyższej płynności (tj. papiery wartościowe) (Balcerowicz- 
-Szkutniak, Lawędziak, Szkutniak, Wolny-Dominiak, Zakrzewska-Derylak, 2009, s. 44). 
Sekurytyzacja to finansowanie działalności poprzez emisję papierów wartościowych, 
których zabezpieczeniem jest wyodrębniona grupa aktywów. 

Sekurytyzację zdefiniować można jako proces łączenia jednorodnych, niepłynnych 
aktywów finansowych, które następnie usunięte z bilansu inicjatora procesu stanowią 
zabezpieczenie dla płynnych papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na 
rynkach kapitałowych i umożliwiają jednocześnie przeniesienie ryzyka od inicjatora na 
inwestorów (Kreczmańska-Gigol, 2009, s. 14).

W Polsce nie ma jeszcze oddzielnego aktu prawnego regulującego proces seku-
rytyzacji. Istnieją jednak w polskim systemie prawnym generalne podstawy prawne 
do realizacji takich transakcji. Emisja długoterminowych obligacji sekurytyzacyjnych 
została uregulowana w: 

 – ustawie z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Ustawa, 2004), 
 – ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Ustawa, 1997). 

Natomiast emisję krótkoterminowych papierów dłużnych w procesie sekurytyzacji 
reguluje ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Ustawa, 1936). Oprócz tego 
definicje sekurytyzacji są formułowane w wyrokach sądowych, jak np. w uchwale sądu 
Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 listopada 2007 r., gdzie określono sekurytyzację 
jako „proces ekonomiczny mający na cel uzyskanie środków finansowych z wierzytelności 



177Sekurytyzacja jako forma finansowania jednostek samorządu terytorialnego

poprzez emisję papierów wartościowych, których wykup zabezpieczają sekurytyzowane 
wierzytelności”1.

Istnieją dwa główne modele sekurytyzacji: pozabilansowa i bilansowa. 
Sekurytyzacja pozabilansowa (właściwa, złożona) polega na wydzieleniu z ogólnej puli 
aktywów podmiotu jednorodnej grupy aktywów (tj. wierzytelności lub innych aktywów 
finansowych) stałych lub obrotowych i przekształceniu ich w papiery wartościowe emi-
towane na rynku kapitałowym (sekurytyzacja sensu stricto) (Mituś, 2014, s. 287). Jeśli 
sekurytyzacja obejmuje swym zakresem nie tylko operacje związane z emisją papierów 
wartościowych opartych na wyodrębnionych aktywach, ale i operacje dokonywane na 
pasywach, z którymi związana jest emisja papierów wartościowych, to wówczas mamy 
do czynienia z sekurytyzacją sensu largo (Półtorak , 2007, s. 124).

W sekurytyzacji pozabilansowej (tj. sekurytyzacji poprzez sprzedaż aktywów) 
podmiot specjalnego przeznaczenia SPV (Special Purpose Vehicle) – w drodze przelewu 
wierzytelności (cesji) – nabywa od inicjatora wyodrębnioną pulę aktywów, w wyniku 
czego następuje oddzielenie ryzyka inicjatora od ryzyka aktywów będących podstawą 
emisji papierów wartościowych ABS (Asset Backed Securities) (Clist, 1999, s. 23). 

Dlatego w tym przypadku inicjator, jako cedent, nie ponosi odpowiedzialności za nie-
wypłacalność dłużników, gdyż po zbyciu wierzytelności jest to już ryzyko SPV. Raty 
kapitałowe i odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych są spłacane z wpływów 
z przelanych wierzytelności i dlatego utrata płynności przez inicjatora nie ma wpływu na 
terminowość i wysokość tych spłat. Ponadto zysk nabywców papierów wartościowych 
zależy od aktywów będących podstawą emisji tych papierów.

Sekurytyzacja bilansowa występuje wówczas, gdy podmiot dokonuje transferu ry-
zyka wyodrębnionego portfela aktywów na spółkę specjalnego przeznaczenia za pomocą 
instrumentów pochodnych lub gwarancji (Bielawska, 2008, s. 165). Na SPV zostaje więc 
przeniesione jedynie prawo do części lub całości pożytków wynikających z sekurytyzo-
wanych wierzytelności. Tutaj transfer obejmuje tylko ryzyko kredytowe związane z daną 
pulą aktywów, natomiast aktywa bazowe nie opuszczają bilansu inicjatora, stąd nazwa: 
sekurytyzacja bilansowa. 

Sekurytyzacja obejmuje więc pewien skomplikowany i wieloetapowy proces, 
w którym łączy się niepłynne aktywa i na ich bazie emituje papiery wartościowe, które 
następnie sprzedawane są inwestorom. Stąd procedura sekurytyzacji wymaga:

 – określenia metod wyodrębnienia standardów jakości aktywów zabezpieczają-
cych finansowanie długu,

 – przygotowania emisji instrumentów dłużnych,
 – zabezpieczenia ryzyka inwestycyjnego sekurytyzowanych instrumentów (Pyka, 

2003, s. 139).
Proces sekurytyzacji obejmuje kilka etapów. W początkowej fazie podejmuje się 

działania przygotowawcze obejmujące zebranie niezbędnych informacji do uruchomienia 

1  III CZP 101/2007, LexPolonica nr 1748010. 
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całej procedury. Następnie proces sekurytyzacji przebiega według następującego 
schematu:

1. Opracowanie programu emisji papierów wartościowych.
2. Inicjator (aranżer) procesu wyodrębnia w swoim bilansie aktywa, które będą 

sekurytyzowane.
3. Utworzona zostaje niezależna od inicjatora organizacyjnie i kapitałowo spółka 

specjalnego przeznaczenia SPV (Special Purpose Vehicle), na którą przenoszone 
są wyodrębnione z bilansu inicjatora aktywa przynoszące dochód (bieżące lub 
przyszłe wierzytelności) lub prawa do dochodów z tych aktywów.

4. Uzyskanie przez inicjatora transakcji pozytywnej oceny ratingowej aktywów 
przeznaczonych do sekurytyzacji (ABS) w oparciu o analizę ryzyka kredyto-
wego zależnego od zastosowanych zabezpieczeń emisji (wewnętrznych i/lub 
zewnętrznych).

5. Zawarcie umowy z doradcą. 
6. Spółka SPV przygotowuje prospekt emisji ABS.
7. Wpływy z emisji pomniejszone o koszty procesu sekurytyzacji trafiają do 

inicjatora.
8. W oparciu o posiadane aktywa lub prawa do dochodów z tych aktywów SPV za 

pośrednictwem agenta płatniczego reguluje zobowiązania wobec inwestorów 
(Bielawska, 2008, s. 164).

Sekurytyzacja jest nowym sposobem pozyskania tańszego kapitału czy też nową 
techniką finansowania działalności, która powstała na skutek przemian dokonujących 
się na rynkach finansowych. Stanowi alternatywne źródło finansowania w stosunku do 
tradycyjnych instrumentów i zwiększa obszar oczekiwanych wpływów.

W praktyce pierwsze aktywa, które poddano sekurytyzacji, były kredytami hi-
potecznymi, później spektrum aktywów poddawanych tym procesom się powiększało. 
Obecnie procesom sekurytyzacji można poddać wszelkie aktywa, które mają jakąś 
wartość. Najczęściej sekurytyzowane aktywa to: kredyty hipoteczne, kredyty dla przed-
siębiorstw i konsumenckie, należności handlowe, należności z tytułu leasingu i umów 
franczyzowych, wierzytelności firm ubezpieczeniowych, należności z tytułu opieki 
zdrowotnej i długi służby zdrowia. 

2. Charakterystyka sekurytyzacji jednostek samorządu 
terytorialnego 

W jednostkach samorządu terytorialnego rośnie zapotrzebowanie na środki finan-
sowe na realizację projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych, głównie w zakresie 
infrastruktury. Wykorzystanie tradycyjnych zwrotnych źródeł finansowania, jak: kredyt, 
pożyczka czy emisja obligacji, powoduje wzrost zadłużenia samorządów. Instrumentem, 
który nie generuje zadłużenia, a pozwala na realizację przedsięwzięć rozwojowych oraz 
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poprawę efektywności gospodarowania majątkiem jednostki samorządu terytorialnego, 
jest sekurytyzacja. Proces ten może dotyczyć bieżących i przyszłych wierzytelności oraz 
przyszłych dochodów ze zrealizowanych w przyszłości inwestycji (Dawidowicz, 2014, 
s. 44).

Sekurytyzacja jest również instrumentem umożliwiającym transfer ryzyka od 
inicjatora do inwestorów. Oznacza to, że ryzyko finansowe i inne ryzyka, które ponosi 
jednostka samorządu terytorialnego finansując swoje zadania, zostaje przeniesione na 
spółkę celową (SPV) i inwestorów, którzy zakupią papiery wartościowe zabezpieczone 
przeniesionymi aktywami (Bucholski, 2012, s. 96). 

W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego sekurytyzacja polega na 
wyodrębnieniu aktywów i przekazaniu ich przez inicjatora (samorząd) do Funduszu 
Sekurytyzacyjnego, którym zarządza powołana w tym celu spółka specjalnego prze-
znaczenia SPV. Następnie SPV pod ich zastaw emituje papiery sekurytyzacyjne (np. 
obligacje), które sprzedaje na rynku kapitałowym. Jednostka samorządu terytorialnego 
może w ten sposób pozyskać środki finansowe, które może przeznaczyć np. na realizację 
zadań lub spłatę dotychczasowego zadłużenia. Wadą takiego rozwiązania jest to, że 
poprzez wyodrębnienie i zamrożenie aktywów samorząd pozbawia się części wpływów.

Podstawą procesów sekurytyzacji dokonywanych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego jest regulacja zawarta w ustawie z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
(Ustawa, 2004). Artykuł 2 określa, że jako inicjatora sekurytyzacji rozumie się jednostkę 
samorządu terytorialnego, związek JST lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, 
zbywające funduszowi sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności albo zobowiązujące się 
do przekazywania funduszowi sekurytyzacyjnemu wszystkich świadczeń otrzymanych 
przez nie z określonej puli wierzytelności. Ponadto możliwość stosowania transakcji 
sekurytyzacyjnych jako pozyskanie wkładu własnego w projektach inwestycyjnych współ-
finansowanych z funduszy unijnych daje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (2013).

Główne cele procesu sekurytyzacji to pozyskanie środków finansowych, poprawa 
zdolności kredytowej i transfer ryzyka. Pozostałe cele można rozpatrywać również w kon-
tekście sprzedaży mienia komunalnego. Szybka sprzedaż majątku może być nieefektywna 
z punktu widzenia dochodów budżetowych z następujących powodów: 

 – niskiej wartości posiadanego mienia wynikającej z aktualnej wyceny rynkowej 
(np. działki budowlane bez doprowadzonych mediów i dostępu do infrastruktury 
drogowo-komunikacyjnej),

 – niskiej aktualnej wartości posiadanego mienia, którą można zwiększyć w wyni-
ku dodatkowych inwestycji (np. przedsiębiorstwa komunalne, obiekty sportowe) 
(Dusza, 2012).

Sekurytyzacja tych aktywów pozwoli jednostkom samorządu terytorialnego uzy-
skać środki finansowe niezbędne do podniesienia ich wartości oraz uzyskania nadwyżek 
finansowych po zaspokojeniu roszczeń inwestorów wynikających z posiadania obligacji 
sekurytyzacyjnych. Przepływy z tytułu tych transakcji mogą w ogóle nie generować 
długu publicznego.
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3. Korzyści i bariery wykorzystania sekurytyzacji przez jednostki 
samorządu terytorialnego

Sekurytyzacja określonych aktywów samorządowych może być wygodnym in-
strumentem finansowym wykorzystywanym do prowadzenia polityki finansowej przez 
samorządy. Umożliwia ona zarządzanie płynnością finansową i płynnością aktywów oraz 
zarządzanie samymi aktywami. 

Wykorzystanie sekurytyzacji jako źródła finansowania jednostek samorządu teryto-
rialnego ma wiele zalet, ale powoduje również powstanie szeregu zagrożeń. Do korzyści 
związanych z sekurytyzacją możemy zaliczyć:

1. Pozyskanie w stosunkowo krótkim czasie dodatkowych środków własnych 
niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej oraz realizacji długotermi-
nowych projektów inwestycyjnych.

2. W przypadku sekurytyzacji pozabilansowej uzyskanie korzystniejszej struktury 
bilansu, w wyniku której poprawie ulegają wskaźniki zadłużenia oraz ocena 
ratingowa JST.

3. Obniżenie kosztów pozyskania kapitału w wyniku oddzielenia ryzyka kredyto-
wego sekurytyzowanych aktywów od ryzyka kredytowego JST.

4. Możliwość elastycznego kształtowania cech obligacji (weksli) sekurytyzacyj-
nych pozwalająca na dotarcie do inwestorów o zróżnicowanych preferencjach 
w zakresie terminu zapadalności, wysokości wymaganych stóp zwrotu oraz 
poziomu ryzyka emitowanych instrumentów finansowych.

5. W przypadku, gdy środki własne pozyskane w procesie sekurytyzacji zostaną 
przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ze względu na 
redukcję poziomu zadłużenia JST i jednoczesne obniżenie ryzyka kredytowego 
JST, wzrasta zdolność JST do pozyskiwania kapitału z tradycyjnych źródeł po 
niższym koszcie.

6. Przyspieszenie przepływów pieniężnych z inwestycji, które będą zrealizowane 
w przyszłości, a których realizacja nie byłaby możliwa bez zastosowania technik 
sekurytyzacyjnych.

7. Poprawa standingu finansowego.
8. Eliminacja bariery pozyskiwania kapitałów obcych związanej z wysokim zaan-

gażowaniem sektora bankowego w finansowanie JST.
9. Przeniesienie części ryzyka kredytowego JST związanego ze spłatą należności 

wobec JST przez ich dłużników na SPV.
10. Rozwiązanie problemu nieściągalności wierzytelności.
11. Poprawa efektywności zarządzania majątkiem publicznym.
12. Polepszenie oceny ratingowej (Dusza, 2012).
Główne zalety wykorzystania sekurytyzacji przez samorządy to szybsze pozyska-

nie środków finansowych na realizację określonych celów (głównie inwestycyjnych), 
poprawa płynności finansowej oraz transfer ryzyka na inwestora. Ponadto poprawnie 
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przeprowadzony proces sekurytyzacji może okazać się tańszą formą pozyskania kapitału, 
a przygotowanie tego przedsięwzięcia umożliwi identyfikację ryzyka inwestycyjnego 
i może wpłynąć na wzrost efektywności zarządzania majątkiem komunalnym. 

Sekurytyzacja umożliwia aktywne zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach 
budżetu danej jednostki. Proces sekurytyzacji, poprzez utworzenie spółki specjalnego 
przeznaczenia, służy podniesieniu efektywności gospodarowania majątkiem jednostki 
samorządu terytorialnego w stosunku do sytuacji pierwotnie występującej. Przy przepro-
wadzaniu tego typu transakcji należy zachować ostrożność, przede wszystkim na etapie 
wydatkowania pozyskanych w ten sposób środków. W jednostkach charakteryzujących 
się wysokim udziałem wydatków bieżących na obsługę długu w wydatkach ogółem prze-
znaczenie środków na kolejną inwestycję, z którą wiążą się wysokie wydatki restytucyjne 
przy niskich dochodach z jej funkcjonowania, może spowodować pogorszenie sytuacji 
finansowej. Stąd niezwykle istotne staje się właściwe zaprognozowanie, w oparciu o sy-
tuację ekonomiczną, społeczną, w tym w szczególności demograficzną, prawną, a nawet 
polityczną, przyszłych dochodów gromadzonych z tytułu funkcjonowania aktywów 
przekazanych do SPV. 

Sekurytyzacja jest instrumentem, dzięki któremu samorządy pomimo utraty 
zdolności kredytowej mogą, dzięki umiejętnemu przeprowadzeniu procesu sekuryty-
zacyjnego, pozyskać środki nie tylko na bieżącą spłatę zadłużenia, ale także na nowe 
inwestycje. Ponadto pozwala na obniżenie kosztów długu, jego skonsolidowanie, a także 
dostosowanie terminu płatności (wykupu) do faktycznych możliwości spłaty. 

Oprócz korzyści związanych z wykorzystaniem sekurytyzacji jako sposobu finan-
sowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego istnieją też ograniczenia 
i zagrożenia związane z wykorzystaniem tego instrumentu. Zalicza się do nich:

1. Brak opracowanej ogólnopolskiej procedury przeprowadzania transakcji seku-
rytyzacyjnych (szczególnie pierwszej transakcji).

2. Niepewna sytuacja prawna związana z wyrażeniem zgody dłużników na 
wykorzystanie ich danych osobowych związanych z wierzytelnościami wobec 
samorządu w procesie sekurytyzacyjnym.

3. Brak doświadczenia w przeprowadzaniu transakcji sekurytyzacyjnych przez 
JST.

4. Obawy władz samorządowych przed wykorzystaniem nowych instrumentów 
finansowych (ryzyko polityczne).

5. Złożoność procesu transakcji sekurytyzacyjnych (szczególnie pierwszej 
transakcji).

6. Możliwość pogorszenia stosunków np. między gminą a mieszkańcami gminy 
w zależności od sposobu organizacji procesu sekurytyzacji.

7. Ryzyko niedoszacowania wartości wierzytelności będących przedmiotem 
sekurytyzacji.

8. Stosunkowo wysokie koszty związane z przeprowadzeniem pierwszej transakcji 
sekurytyzacji.
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9. Możliwe problemy z wyizolowaniem jednolitej puli wierzytelności (nie wszyst-
kie aktywa mogą być przedmiotem sekurytyzacji).

10. Możliwe problemy ze stosunkowo niską wartością sekurytyzowanych wierzy-
telności w poszczególnych JST.

11. Złożona struktura organizacyjno-prawna systemu podmiotów uczestniczących 
w procesie sekurytyzacji, wymagająca zaangażowania specjalistów posiadają-
cych wiedzę z różnych dziedzin. 

12. Ograniczone dane statystyczne o aktywach utrudniające poprawne prognozowa-
nie przyszłych dochodów z sekurytyzowanych aktywów w oparciu o przewidy-
waną sytuację ekonomiczno-społeczną, demograficzną i prawną.

13. Trudności związane z wyodrębnieniem puli aktywów o wartości uzasadniającej 
poniesienie kosztów przeprowadzenia procesu sekurytyzacji. 

14. Uwarunkowania rynkowe, które obejmują: brak informacji o potencjalnym 
popycie na krótko- i długoterminowe instrumenty dłużne, trudności związane 
z płynnością rynku wtórnego oraz z nią związaną konieczność oferowania 
wyższej stopy zwrotu z obligacji sekurytyzacyjnych (Dawidowicz, 2014, s. 47).

Stosując sekurytyzację, jednostki samorządu terytorialnego powinny uwzględnić 
fakt, że jest to skomplikowana forma finansowania o charakterze odpłatnym i obarczona 
ryzykiem: rynkowym, operacyjnym, płynności, reinwestycji oraz prawnym (Bucholski, 
2012, s. 98). Proces sekurytyzacji często wymaga zaangażowania ekspertów z dziedziny 
bankowości, audytorów, doradców finansowych, podatkowych i prawnych, co wiąże 
się ze znacznymi kosztami. Do kosztów tych należą również: koszt utworzenia SPV, 
koszty nadania ratingu obligacjom (wekslom) sekurytyzacyjnym, koszty ekspertyz, 
koszty zabezpieczeń wykupu papierów wartościowych i inne. W związku z tym może 
być konieczne łączenie aktywów kilku JST w jednym procesie sekurytyzacji.

Problemem w wykorzystaniu sekurytyzacji przez jednostki samorządu terytorial-
nego może się okazać niekorzystne otoczenie prawne. Mimo upoważnienia zawartego 
w ustawie o funduszach inwestycyjnych do dokonywania sekurytyzacji praktyka poka-
zuje, że samorządy nie korzystają z takiej możliwości (Bucholski, 2012, s. 98). 

Techniki sekurytyzacyjne powinny być stosowane przez samorządy ostrożnie 
i zgodnie ze ściśle określonym celem, inaczej ich efekt może okazać się przeciwny do 
zamierzonego. Szczególnie ostrożnie należy korzystać z sekurytyzacji w mocno zadłużo-
nych miastach, w sytuacji, gdy wpływy z tej operacji refinansują ekspansywny program 
wydatków publicznych. Wówczas w krótkim czasie następuje poprawa płynności, lecz 
po zużyciu nadzwyczajnych wpływów sekurytyzacyjnych i przy braku możliwości 
posiłkowania się w przyszłości określonymi przychodami budżetowymi ich pozycja 
fiskalna wyraźnie się pogorszy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której sekurytyzacją objęte 
są przyszłe dochody z inwestycji, która będzie dopiero realizowana. Nie nastąpi wówczas 
uszczuplenie przychodów budżetowych w przyszłości, gdyż bez inwestycji nie pojawiłyby 
się takie przychody.
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Jednostki samorządu terytorialnego planując proces sekurytyzacji, powinny doko-
nać dokładnej analizy ryzyka, kosztów i prognozowanych przepływów finansowych. Jeśli 
koszty będą większe niż ewentualna nadwyżka, to zamiast poprawy nastąpi pogorszenie 
sytuacji finansowej. Sekurytyzacja będzie opłacalna, jeśli środki pozyskane w ten sposób 
zrekompensują koszty i utracone dochody.

Jednostki samorządu terytorialnego nie wykorzystywały jeszcze emisji obligacji se-
kurytyzacyjnych zabezpieczonych wydzielonymi aktywami (wierzytelnościami). Złożyło 
się na to kilka powodów. Sekurytyzacja nie jest konkurencyjna w stosunku do innych 
form pozyskiwania środków. Wysokie koszty nie sprzyjają poprawie sytuacji finansowej 
samorządów, gdyż sekurytyzacja nie powoduje zmniejszenia długu, ale jego ukrycie. 
Ponadto rozwiązania prawne regulujące sekurytyzację mogą ulec zmianie, dlatego lepiej 
skorzystać z innych znanych już form finansowania, jak partnerstwo publiczno-prywatne 
czy obligacje przychodowe, których status prawny jest zdecydowanie bardziej klarowny.

Samorządy będą doświadczały stałego zapotrzebowania na kapitał długoterminowy. 
Wobec ustawowych ograniczeń zadłużania się oraz wymogów zaangażowania kapitałów 
własnych w przypadku realizacji projektów unijnych będą poszukiwały nowych instru-
mentów finansowania, takich jak sekurytyzacja. Częstsze wykorzystywanie sekurytyzacji 
aktywów jako alternatywnego środka pozyskiwania kapitałów przez jednostki samorządu 
terytorialnego spowoduje standaryzację procesu sekurytyzacji, jego uproszczenie i sys-
tematycznie obniżanie kosztów. 

Podsumowanie

W związku z wprowadzeniem nowego zindywidualizowanego limitu zadłużenia 
jednostki samorządu terytorialnego poszukują nowych niestandardowych źródeł finan-
sowania inwestycji. Sekurytyzacja może być korzystnym instrumentem finansowym 
wykorzystywanym do prowadzenia polityki finansowej przez samorządy. Umożliwia 
ona zarządzanie płynnością finansową, płynnością aktywów oraz zarządzanie samymi 
aktywami.

Istnieją również bariery stosowania sekurytyzacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym prawne, związane z brakiem ustawowych regulacji tego procesu, 
co zwiększa ryzyko prawne. Ustawowa regulacja sekurytyzacji wcale nie musi przyczy-
nić się do zwiększenia zastosowania sekurytyzacji przez władze samorządowe. Może 
spowodować, tak jak w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego, zahamowanie 
ich wykorzystania ze względu na rozwiązania wymuszające długotrwałą procedurę 
w oparciu o prawo zamówień publicznych oraz znaczne koszty. 

Biorąc pod uwagę korzyści i bariery związane z wykorzystaniem sekurytyzacji 
przez samorządy, to pomimo zapotrzebowania na kapitał wydaje się, że z tej formy finan-
sowania mogą korzystać głównie duże gminy miejskie i miasta na prawach powiatu. Ze 
względu na duże koszty związane z procesem sekurytyzacja może być opłacalna jedynie 
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przy pozyskaniu znacznych środków finansowych na inwestycje o dużej wartości. Może 
to spowodować rozwój sekurytyzacji zwłaszcza w warunkach rosnącego zadłużenia 
jednostek samorządu terytorialnego, gdyż instrument ten nie zwiększa długu. Natomiast 
w małych gminach wiejskich, które najbardziej potrzebują nowych źródeł finansowania, 
zastosowanie sekurytyzacji ze względu na koszty jest nieopłacalne. Instrument ten mógłby 
być wykorzystywany przez mniejsze gminy jedynie wówczas, gdy po przeprowadzeniu 
kilku procesów sekurytyzacji zostaną wypracowane procedury, które znacząco obniżą 
koszty tego procesu.
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Streszczenie. Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny przyczyn i skutków zadłużania się 
jednostek samorządu terytorialnego w parabankach oraz możliwości przeciwdziałania takiemu 
zadłużeniu. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy opisowej. W artykule zidentyfikowano 
występujące w praktyce przyczyny i skutki zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego 
w parabankach, jak również kompetencje regionalnych izb obrachunkowych, NIK, premiera, wo-
jewodów, Sejmu w zakresie przeciwdziałania takiemu zadłużeniu. Zalecono: zaostrzenie regulacji 
prawnych w zakresie wyboru pożyczkodawcy/kredytodawcy przez jednostkę samorządu teryto-
rialnego; zwiększenie kompetencji organów nadzoru i kontroli w celu zapobiegania i ograniczania 
jednostce samorządu terytorialnego podejmowania działań skutkujących wejściem w spiralę zadłu-
żenia; wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających postawienie niewydolnej pod względem 
finansowym jednostki samorządu terytorialnego w stan upadłości. Wskazano przede wszystkim 
niedoskonałości obowiązujących regulacji prawnych, stwarzające władzom samorządowym moż-
liwości nadmiernego i nieodpowiedzialnego zadłużania się i ograniczające kompetencje organów 
nadzoru i kontroli przeciwdziałania takiemu zadłużeniu.

Wprowadzenie

Prawo jedynie wymusza na jednostkach samorządu terytorialnego (JST) spełnienie 
ustawowych limitów zaciągania długu. Jednostki te powinny jednak kształtować poziom 
długu i wypłat na jego obsługę, tak aby nie wpaść w pułapkę zadłużenia, tracąc tym 
samym płynność finansową i zdolność do realizacji zadań. Należy szczególnie zwrócić 
uwagę na rolę i jakość wieloletniego planowania finansowego JST, które powinno być 
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połączone nie tylko z opracowaniem prognozy długu, ale przede wszystkim ze sfor-
mułowaniem polityki długu JST (Jastrzębska, 2005) oraz strategii zarządzania długiem 
(Jastrzębska, 2009). Chodzi o określenie: przyczyn zaciągania długu, maksymalnego 
poziomu długu i okresu spłaty długu, instrumentów zaciągania długu, kryteriów ich wy-
boru, jak również wyboru kredytodawców/pożyczkodawców, a także zasad ograniczania 
ryzyka finansowego związanego z korzystaniem z tych instrumentów.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać kredyt na zasadach rynko-
wych w bankach oraz w instytucjach kredytowych, a pożyczki u osób prawnych, osób 
fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, czyli 
w parabankach, które są podmiotami prowadzącymi działalność charakterystyczną dla 
banków na podstawie innych przepisów niż ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe 
(Ustawa, 1997), ale niepodlegającą specyficznym dla banków regulacjom prawnym, 
nadzorowi finansowemu oraz systemowi gwarantowania depozytów (www.nbpportal.pl).  
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Ustawa, 2009) nie ma 
regulacji wskazujących, z jakimi podmiotami JST samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej i samorządowe osoby prawne mogą zawierać umowy pożyczek i kredytów. 
Do tego obowiązujący od 2014 r. sposób obliczania tzw. indywidualnego wskaźnika 
zadłużenia (IWZ), zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wymusza na 
zarządzających JST odkładanie spłaty zobowiązań w dłuższym okresie – w tym celu 
stosowane są długoterminowe kredyty, droższe od kredytów krótkoterminowych, oraz 
wieloletnie karencje w spłacie rat kapitałowych (Golan, 2016, s. 37–38) – i zachęca JST 
będące w trudnej sytuacji finansowej do zaciągania pożyczek w parabankach, czy też 
do przenoszenia długu do spółek komunalnych lub korzystania z tzw. niestandardowych 
instrumentów zaciągania długu (Niestandardowe instrumenty…, 2016, s. 60–62). Odejście 
od limitowania kwoty długu i uzależnienie możliwości uchwalenia budżetu od zachowa-
nia IWZ skutkuje przenoszeniem istotnych kwot obciążeń na kolejne lata, co zwiększa 
koszty obsługi długu w latach następnych i niekorzystnie wpływa na poziom nadwyżki 
operacyjnej (koszty obsługi długu są zaliczane wydatków bieżących). Do tego JST, które 
dysponują wolnymi środkami, zaciągają na zadania inwestycyjne nowe kredyty/pożyczki, 
które są nieco wyższe niż wartość inwestycji. Takie działanie wynika z: nakładania na JST 
wciąż nowych zadań, za którymi nie idą odpowiednie środki finansowe, a istniejące limity 
zadłużenia ograniczają pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia inwestycyjne, często 
współfinansowane środkami europejskimi; obowiązku równoważenia części operacyjnej 
budżetu na etapie planowania i wykonania budżetu (ustawodawca pozwolił wyłączyć po 
stronie dochodów bieżących nadwyżkę budżetu oraz wolne środki rozumiane jako nad-
wyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikająca z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat poprzednich). 
Jednak obowiązujące regulacje prawne nie nakładają na JST obowiązku angażowania 
wolnych środków w wykonanie budżetu kolejnych lat czy spłat istniejącego długu.



189Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach...

1. Przyczyny i skutki zadłużania się JST w parabankach

Przyczyny powstawania długu JST wynikają przede wszystkim z przyczyn po-
wstawania deficytu budżetu JST. W celu określenia optymalnej wielkości zaspokojenia 
potrzeb społeczności samorządowych przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa 
finansowego JST powinna korzystać z wieloletniego planowania finansowego powiąza-
nego z planowaniem rzeczowym oraz badać efektywność stosowanych instrumentów 
zaciągania długu. A zatem JST powinna dążyć do zrównoważonego rozwoju poprzez 
utrzymanie optymalnego poziomu zadłużenia, które będzie możliwe do spłaty, zanim 
pojawi się konieczność odtworzenia majątku trwałego, pozwalającego na jego utrzymanie 
we wszystkich latach, na które jest sporządzana wieloletnia prognoza finansowa – WPF). 
Ważne jest też utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej, gwarantującego 
zachowanie zdolności kredytowej JST, bez groźby wpadnięcia w pułapkę zadłużenia. Tak 
określone zadłużenie pozwala na oszacowanie przez JST skali możliwych do realizacji 
inwestycji i nie doprowadza do przeinwestowania (Nawrocki, 2016, s. 27).

W przypadku nadmiernego zadłużenia dochodzi do utraty zdolności kredytowej 
i wiarygodności JST, co ma wpływ na koszt finansowania i na bieżące obciążenie budżetu 
JST. Obsługa zadłużenia w takiej sytuacji wymaga przede wszystkim redukowania wy-
datków, albo podjęcia działań w kierunku zwiększenia dochodów (wzrost stawek podat-
ków i opłat lokalnych w zakresie lokalnego władztwa podatkowego) lub renegocjowania, 
a konkretnie wydłużania, terminów płatności, refinansowania długu i zmiany jego struk-
tury. Redukcję wydatków można stosunkowo łatwo zrealizować w przypadku wydatków 
majątkowych na inwestycje, których JST jeszcze nie rozpoczęła, lub wydatków bieżących 
fakultatywnych (np. organizowanie imprez kulturalnych, wsparcie organizacji pożytku 
publicznego). Gorsza jest sytuacja JST, która musi zrównoważyć budżet przychodami ze 
względu na wydatki majątkowe związane z rozpoczętymi i realizowanymi inwestycjami. 
W takiej sytuacji rezygnacja z wydatków majątkowych nie zawsze jest celowa i możliwa, 
w szczególności jeżeli jest to końcowy etap realizacji inwestycji, a odłożenie zakończenia 
realizacji inwestycji zwykle powoduje wzrost wydatków inwestycyjnych. Jeszcze trud-
niejsza jest sytuacja JST, która potrzebuje pozyskać przychody po to, aby zrealizować 
rozchody, tzn. spłacić w danym roku wszystkie wymagalne raty kredytów, pożyczek, 
wykupić transze wyemitowanych obligacji wraz z odsetkami. Niepozyskanie przychodów 
na rozchody może w skrajnych przypadkach doprowadzić do egzekucji należności przez 
dotychczasowych wierzycieli, a przez to do trudności lub nawet ograniczenia realizacji 
zadań JST. Zdarza się również, że JST za pomocą zaciągniętych kredytów/pożyczek 
przeprowadza restrukturyzację zadłużenia, tzn. spłaca przeterminowane zobowiązania, 
a łączne koszty ich zaciągnięcia zazwyczaj są wyższe niż odsetki za przeterminowane 
zobowiązania; może się jednak zdarzyć, że koszty te będą niższe od odsetek od wyma-
galnego zadłużenia (Babczuk, Zioło, 2014, s. 16).

Banki są największymi wierzycielami JST i chętnie udzielają im kredytów 
oraz organizują emisje obligacji komunalnych wraz z udzielaniem gwarancji objęcia 
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wyemitowanych obligacji. Nie są one jednak zainteresowane udzielaniem dalszego fi-
nansowania, gdy JST ma trudności ze spłatą istniejącego zadłużenia, zbliża się do li-
mitu zadłużenia określonego przez IWZ, stara się o nowy kredyt na restrukturyzację 
zadłużenia (najczęściej kredyt na długi termin spłaty) po to, aby spłacić zadłużenie 
krótkoterminowe lub na finansowanie programu naprawczego. Banki nie są również 
zainteresowane udzieleniem kredytu JST, która nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec 
wykonawców i dostawców wybranych na zasadach zamówień publicznych, którzy pra-
widłowo wykonali prace lub dostawy, a nie otrzymali wynagrodzenia, mimo że wydatki 
te powinny być realnie zaplanowane w budżecie. Jednostka samorządu terytorialnego, 
która ma trudności finansowe, przestaje być wiarygodnym dłużnikiem dla banków, nawet 
w przypadku uzyskania przez nią pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej 
(RIO) o możliwości spłaty planowanego zadłużenia (banki stosują własne metody oceny 
zdolności kredytowej, których zasady oparte są na kryteriach ekonomicznych, nie praw-
nych). Ponadto finansowanie niewiarygodnych dłużników wiąże się w bankach zwykle 
z koniecznością utworzenia rezerwy na część ekspozycji kredytowej, co powoduje, że 
maleje rentowność transakcji kredytowej dla banku, mimo możliwości udzielenia kredytu 
z wyższą marżą i prowizją.

Parabanki i niektóre banki wykorzystują możliwość udzielenia przez JST zamó-
wienia z wolnej ręki lub poprzez negocjacje bez ogłoszenia w celu zaciągnięcia pożyczki 
po wyższych kosztach niż dla JST w dobrej sytuacji finansowej. Niektóre JST zaciągają 
więc pożyczki w parabankach z wyższą marżą i prowizją niż średnia dla wszystkich 
JST, jak również dla podmiotów komercyjnych będących w dobrej sytuacji finansowej. 
Marża jest składową rocznego oprocentowania kredytu, na które składa się stała marża 
banku oraz zmienna składowa oparta na wskaźniku WIBOR – przy kredytach złotowych 
albo EURIBOR czy LIBOR – przy kredytach w walutach obcych; prowizja to jednora-
zowa opłata, którą pobiera bank przy udzielaniu kredytu; ustalana jest w procentach od 
wartości kredytu. Parabanki muszą stosować się do obowiązujących regulacji prawnych, 
w szczególności w zakresie oprocentowania, które nie może przekroczyć czterokrotności 
stopy lombardowej NBP, ale mogą pobierać dodatkowe opłaty, oferować ubezpieczenia 
i żądać zabezpieczeń spłaty, co wpływa na zwiększenie kosztów obsługi długu.

Podmioty, które chcą finansować JST znajdujące się w gorszej sytuacji finansowej 
niż większość JST, oczekują, że za większe ryzyko ich finansowania otrzymają większe 
wynagrodzenie. Powstaje jednak pytanie, czy JST powinny korzystać z tych ofert i za-
wierać umowę kredytu/pożyczki o wysokich kosztach. Wydatki publiczne, do których 
zaliczane są opłaty, prowizje i odsetki od pożyczonego kapitału, powinny być ponoszone 
w sposób oszczędny i celowy z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów 
z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów (Ustawa, 2009, art. 43 ust. 3, pkt 1). Jeżeli JST zaciąga pożyczkę lub 
kredyt o wysokich kosztach w celu dokończenia realizacji inwestycji, czy też w celu 
spłaty wierzyciela, który grozi egzekucją, można przyjąć, że jest to działanie dopusz-
czalne, jeżeli w dalszej perspektywie sytuacja finansowa JST ulegnie trwałej poprawie, 
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a nie dalszemu pogorszeniu. Jednak JST nie powinna wykorzystywać umów pożyczek/
kredytów o wysokich kosztach do doraźnego rozwiązania problemu pogarszającej się 
sytuacji finansowej, gdyż sprowadza się to do odłożenia w czasie definitywnego roz-
wiązania problemu złej kondycji finansowej. Kredyty/pożyczki o wysokich kosztach nie 
mogą służyć tylko pozornej restrukturyzacji zadłużenia bez przeprowadzenia działań 
mających na celu dążenie do obniżenia łącznych wydatków powiększonych o rozchody, 
które byłyby równe dochodom bez konieczności pozyskiwania nowych przychodów ze 
zwrotnych źródeł finansowania. Istotą restrukturyzacji zadłużenia jest modernizacja 
w sposobie obsługi istniejącego już zadłużenia, tj. dostosowanie struktury i rat spłaty 
zadłużenia do realnych możliwości finansowych dłużnika, polegająca na zmianie: okresu 
spłaty, formy zadłużenia, wysokości oprocentowania, wierzycieli (Jurewicz, 2013, s. 80).

Restrukturyzacja zadłużenia niepołączona z dbałością o wzrost generowanej przez 
JST nadwyżki operacyjnej niesie ze sobą ryzyko wpadnięcia w „spiralę zadłużenia”, 
co oznacza konieczność zaciągania nowych zobowiązań, by spłacić te już istniejące. 
Rolowanie zadłużenia nie może zatem być celem samym w sobie, gdyż wzrost kosztów 
obsługi zadłużenia jest nieracjonalny, zwłaszcza gdy JST będzie chciała rozwiązać 
problem obsługi zadłużenia za pomocą nisko oprocentowanej i bezprowizyjnej pożyczki 
zaciągniętej z budżetu państwa na realizację programu naprawczego. W ten sposób ciężar 
rozwiązania trudności finansowych poniosą nie tylko mieszkańcy JST, lecz także Skarb 
Państwa. Zawieranie umów pożyczek/kredytów o wysokich kosztach powinno być wyjąt-
kiem i nie może prowadzić do pogorszenia się sytuacji finansowej JST. W praktyce jednak 
niektóre JST próbują w ten sposób przeprowadzić nieudaną restrukturyzację zadłużenia 
lub doraźnie poprawić swoją płynność finansową. Jednak w długim okresie ich sytuacja 
finansowa pogarsza się, między innymi w wyniku wzrostu kosztów obsługi zadłużenia. 
Podmioty, które decydują się udzielić JST, samodzielnym publicznym zakładom opieki 
zdrowotnej, samorządowym osobom prawnym pożyczek i kredytów o wysokich kosztach, 
wykorzystują ich trudną sytuację finansową i nie są zainteresowane realną restruktu-
ryzacją ich zadłużenia, lecz dalszym pogorszeniem się ich sytuacji finansowej, po to, 
aby w przyszłości oferować im pożyczki, czy udzielać kredytów na jeszcze gorszych 
warunkach finansowych. Podmioty te są świadome, że w dłuższej perspektywie, gdy 
trudności finansowe będą się nawarstwiać, JST uzyska wsparcie z budżetu państwa w po-
staci nisko oprocentowanej pożyczki lub dotacji z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań 
wobec wierzycieli. Wskazana wyżej sytuacja wynika z nieodpowiedzialnego zarządzania 
finansami JST, ale również ze zbyt liberalnego traktowania tego problemu przez organy 
nadzoru i kontroli (Gonet, 2014, s. 233–240).
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2. Nadzór i kontrola nad JST w zakresie nadmiernego zadłużenia JST 
– kompetencje RIO, NIK, Sejmu, premiera, wojewody

Do kompetencji RIO w zakresie przeciwdziałania nadmiernemu zadłużaniu się 
JST, zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych (Ustawa, 1992), należą 
(Mikliński, 2016, s. 210–213):

1) kompetencje nadzorcze (art. 1 i 11 ustawy o RIO) w zakresie uchwał budżetowych 
i uchwał przedmiotowo związanych z zaciąganiem zobowiązań wpływających 
na wysokość długu publicznego; kryterium legalności daje podstawy do reakcji 
przy zagrożeniu przekroczenia ustawowych limitów zadłużenia (wskazanie nie-
prawidłowości uchwał budżetowych, czy też stwierdzenie nieważności uchwał 
lub zarządzeń);

2) kompetencje kontrolne (Ustawa, 1992, art. 5) – dokonują czynności kontrol-
nych gospodarki finansowej JST według kryterium zgodności z prawem oraz 
zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, mając dostęp do dokumentów 
źródłowych związanych z gospodarką finansową (raport o stanie gospodarki, 
wezwanie do sporządzenia programu postępowania naprawczego);

3) działalność opiniodawcza (Ustawa, 1992, art. 13) – opinie o: możliwości spłaty 
kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych, projektach uchwał 
budżetowych, WPF.

Regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej przez JST uchwały o WPF 
oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie prawidłowości planowanej 
kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. W przypadku 
negatywnej opinii JST dokonuje takich zmian uchwał, aby została zachowana relacja 
określona w IWZ. Regionalne izby obrachunkowe analizują zachowanie limitu wypłat 
na obsługę zadłużenia (IWZ) na podstawie materiałów przedstawionych przez JST, 
których rzetelność może być zweryfikowana dopiero w toku kontroli. Nie wypracowały 
one jednak wspólnej metodyki oceny prognozy kwoty długu zawartej w WPF. Skuteczne 
wykonywanie zadań RIO utrudnia też podatność IWZ na manipulacje. Do tego ogranicze-
nie działań nadzorczych, kontrolnych i opiniodawczych do kryterium legalności utrudnia 
RIO reagowanie na działania niekorzystne z punktu widzenia sytuacji finansowej JST, 
które nie naruszają prawa (np. zaciąganie zobowiązań w parabankach, zawieranie umów 
sprzedaży zwrotnej). Oceniając zdolność JST do obsługi długu, RIO nie mają kompe-
tencji do stosowania metod oceny (wskaźników) wykorzystywanych przez podmioty 
komercyjne (banki i agencje ratingowe). Do tego bardzo duża liczba badanych przez 
nie projektów uchwał, uchwał i zarządzeń wpływa na jakość sprawowanego nadzoru. 
Raporty o stanie gospodarki finansowej JST nie zawsze są skutecznym narzędziem od-
działywania na ograniczanie zadłużenia JST, przy czym poza nielicznymi przypadkami, 
RIO sporządzają je na wniosek JST ubiegających się o pożyczkę z budżetu państwa 
i najczęściej są powieleniem znanych już organom JST wystąpień pokontrolnych, opinii 
i rozstrzygnięć nadzorczych. Do tego uzyskanie pożyczek z budżetu państwa pozwala 
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JST na niezachowanie IWZ, a tym samym ogranicza możliwości oddziaływania RIO 
(Kiedy NIK przeprowadza…, 2014, s. 7–9).

Regionalne izby obrachunkowe opiniują zaciągane przez JST zobowiązania, ale nie 
dotyczy to zobowiązań krótkoterminowych, które są zaciągane i mają zostać spłacone 
w trakcie roku budżetowego. Jednocześnie żaden przepis ustawy nie nakłada na JST 
obowiązku informowania RIO o tym, gdzie zamierza zaciągnąć pożyczkę; organ wy-
konawczy JST, upoważniony przez organ stanowiący JST, sam decyduje, gdzie pozyska 
pieniądze. W takiej sytuacji przetarg nie jest konieczny, a pożyczki pieniężnej może 
udzielić JST każdy, zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Organy JST, mimo 
narastania zadłużenia, nie zawsze stosują się do wniosków wynikających z raportów 
o stanie gospodarki finansowej i wystąpień pokontrolnych RIO, a rzeczywiste zadłużenie 
ukrywają, np. w zobowiązaniach samorządowych osób prawnych. W wyniku przepro-
wadzonych kontroli gospodarki finansowej JST przez RIO ujawniane jest: finansowanie 
deficytu z niedozwolonych przepisami źródeł; nierzetelne planowanie i sprawozdawczość 
finansowa; brak monitorowania procesów wykonywania budżetu, szczególnie w sytuacji 
planowania deficytu budżetu; dopuszczanie przez część JST występowania zobowiązań 
wymagalnych; nierzetelne prezentowanie w sprawozdaniach finansowych, w tym budże-
towych, danych dotyczących długu i jego spłaty; brak wystarczających procedur kontroli 
zarządczej w zakresie operacji związanych z zaciąganiem długu i jego spłatą; brak nale-
żytego monitorowania sytuacji finansowej, w tym poziomu zadłużenia, samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Zadłużenie jednostek…, 2014, s. 7–13).

Najwyższa Izba Kontroli nie zastępuje organów sprawujących nadzór nad działalno-
ścią JST (RIO), ale jako naczelny organ kontroli państwowej ma możliwość oceny działal-
ności całego systemu administracji publicznej i gospodarowania środkami publicznymi. 
Rokrocznie NIK przeprowadza kontrole dotyczące powiązań budżetu JST z budżetem 
państwa. Ponadto do najczęściej przeprowadzanych kontroli należą: realizacja projektów 
finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, wykorzystanie dotacji celowych z budżetu 
państwa, przyznawanie i rozliczanie dotacji udzielanych jednostkom spoza sektora 
finansów publicznych, gospodarowanie zasobem nieruchomości JST, poziom i struktura 
zadłużenia JST, funkcjonowanie spółek komunalnych. Najwyższa Izba Kontroli ocenia 
działalność JST pod względem trzech kryteriów: legalności, gospodarności i rzetelności. 
Wystąpienie pokontrolne NIK zawiera oceny kontrolowanej działalności, wynikające 
z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – 
także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia. W przypadku gdy kierownik jednostki 
kontrolowanej nie zgadza się z wynikami kontroli przedstawionymi w protokole (jak rów-
nież z zawartymi w nim ocenami, uwagami i wnioskami), może on, przed podpisaniem 
protokołu kontroli, zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w pro-
tokole. W wyniku postępowania odwoławczego możliwa jest zmiana stanu faktycznego 
opisanego w protokole kontroli, jak również zmiana ocen, uwag i wniosków zawartych 
w wystąpieniu pokontrolnym (Kiedy NIK przeprowadza…, 2014).
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Radni i komisja rewizyjna powinni sprawować kontrolę nad wydatkami i zobowią-
zaniami JST, ale gdy organ wykonawczy JST systematycznie narusza dyscyplinę finansów 
publicznych, a organ stanowiący JST nie reaguje, należy się temu przeciwstawić. W takiej 
sytuacji, zgodnie z art. 171, ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucja, 
1997), Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów może zawiesić organ stanowiący JST, 
jeśli narusza on konstytucję lub ustawy. W przypadku przedłużającego się i nierokują-
cego nadziei na szybką poprawę braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych 
przez organy JST Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej, może zawiesić organy JST i ustanowić zarząd komisaryczny na 
okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru organu stanowiącego oraz wykonawczego 
JST na kolejną kadencję. Zawieszenie organów JST (rady gminy i wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, rady powiatu i zarządu powiatu, sejmiku województwa i zarządu 
województwa) może nastąpić tylko z ustawowo określonych powodów (określonych 
w ustawie o: samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie woje-
wódzkim). Przesłankę zawieszenia organów JST stanowi nierokujący nadziei na szybką 
poprawę i przedłużający się brak skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez 
organy JST. Kryterium braku nadziei na szybką poprawę skuteczności działania obejmuje 
kwestię zdolności personalnej organów JST do podjęcia działań zmierzających do szyb-
kiej poprawy skuteczności działania oraz ocenę kroków podjętych w tym zakresie przez 
organy JST. Natomiast kryterium przedłużającego się stanu braku skuteczności w wy-
konywaniu przez JST zadań publicznych obejmuje zły jej stan finansowy. Ustawodawca 
nie określa, ile czasu musi trwać sytuacja niewykonywania zadań publicznych i w jakim 
czasie powinna nastąpić jej poprawa. Charakter tego środka nadzoru wskazuje, że przy-
czyna nieprawidłowego działania organów JST leży po stronie organu wykonawczego 
i stanowiącego JST, gdyż jego zastosowanie powoduje zawieszenie zarówno jednego, 
jak i drugiego. W grę wchodzić może zatem na przykład brak porozumienia pomiędzy 
organem stanowiącym i wykonawczym JST uniemożliwiający prawidłowe działanie 
organów JST i wykonywanie zadań JST. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie 
zadań i kompetencji organów JST z dniem powołania. Skupia w jednym ręku wszystkie 
uprawnienia i obowiązki, jakie ustawodawca przyznaje organowi stanowiącemu i wyko-
nawczemu JST. Zadaniem komisarza jest podjęcie kroków zmierzających do stabilizacji 
finansów JST. Jeżeli powtarzających się naruszeń konstytucji lub ustaw dopuszcza się 
wójt (burmistrz, prezydent miasta), wówczas w pierwszej kolejności wojewoda wzywa 
go do zaprzestania naruszeń. Jeżeli wezwanie to jest bezskuteczne (ustawodawca nie daje 
jednak wskazówek, kiedy należy uznać, że wezwanie nie odniosło skutku), wówczas wo-
jewoda wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie organu wykonawczego gminy. 
W tym przypadku, również na wniosek ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej, Prezes Rady Ministrów wyznacza osobę, która do czasu wyboru nowego wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) pełni funkcję tego organu. Zastosowanie środka nadzoru 
w postaci rozwiązania zarządu powiatu lub zarządu województwa musi być poprzedzone 
wezwaniem przez wojewodę odpowiednio rady powiatu lub sejmiku województwa do 



195Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach...

zastosowania niezbędnych środków, przy czym ustawodawca nie wyjaśnia, czym są te 
niezbędne środki i czy wojewoda może np. sugerować lub żądać zastosowania konkret-
nych rozwiązań (np. odwołania zarządu lub zmian osobowych w jego składzie). Jeżeli to 
nie odniesie skutku, wówczas wojewoda kieruje, za pośrednictwem ministra właściwego 
do spraw administracji publicznej, wniosek do Prezesa Rady Ministrów o rozwiązanie 
zarządu powiatu, zarządu województwa. W razie rozwiązania tego organu Prezes Rady 
Ministrów (samodzielnie, bez wniosku innego organu) wyznacza osobę pełniącą funkcje 
zarządu na okres do czasu wyboru nowego zarządu. Zakres działania komisarza rzą-
dowego oraz osoby pełniącej funkcję rozwiązanych organów jest taki sam jak zakres 
działania organów JST, a więc np. wydawanie aktów prawnych, czyli także aktów prawa 
miejscowego. Nie jest ustalona jednak forma prawna tych czynności, co może powodować 
pewne problemy, bowiem osoba działająca zamiast organu stanowiącego JST nie może 
podejmować uchwał, które są właściwe dla ciał kolegialnych. Rozstrzygnięcia organów 
nadzoru w sprawie odwołania organu wykonawczego JST oraz zawieszenia organów 
JST i ustanowienia zarządu komisarycznego podlegają zaskarżeniu do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich 
doręczenia. W konsekwencji rozstrzygnięcia te stają się prawomocne dopiero z upływem 
terminu do wniesienia skargi lub z dniem prawomocnego orzeczenia sądu odrzucającego 
lub oddalającego skargę. Natomiast uchwały Sejmu rozwiązujące organy JST nie podlega-
ją zaskarżeniu, więc obowiązują od dnia ich wejścia w życie, a z reguły od dnia podjęcia 
(Procedury ograniczające…).

3. Utrata płynności finansowej, niewypłacalność i upadłość JST

Utrata płynności finansowej i ryzyko niewypłacalności JST powodują określone 
następstwa społeczne, ekonomiczne i prawne dla JST, gdyż nie mają one zdolności 
upadłościowej, a nawet jeśli taką zdolność mają (w zależności od uregulowań prawnych 
obowiązujących w danym kraju, np. w USA, RPA, na Węgrzech), to jednak priorytetem 
stają się działania dostosowawcze i naprawcze, a nie likwidacja JST. Celem wprowadzenia 
zdolności upadłościowej JST w niektórych krajach jest ograniczenie hazardu moralnego 
tych podmiotów wobec państwa, które w efekcie ponosi skutki finansowe ich niewy-
płacalności, oraz wobec partnerów finansowych (instytucji finansowych i pozostałych 
wierzycieli). Przeciwdziałanie niewypłacalności JST wymaga przede wszystkim umiejęt-
nego diagnozowania czynników tego zjawiska. Brak odpowiednich danych finansowych, 
czy też niska jakość danych pochodzących ze sprawozdawczości, uniemożliwia wczesną 
identyfikację zaburzeń finansowych, a w konsekwencji powoduje wzrost ryzyka niewy-
płacalności. Istotny jest też wpływ czynników makroekonomicznych, w tym sytuacji 
fiskalnej w kraju i zasobów środków publicznych przekazywanych ze szczebla centralnego 
na szczebel samorządu terytorialnego, w zakresie pionowego wyrównania finansowego. 
W okresie dobrej koniunktury też może dochodzić do problemów finansowych JST na 
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skutek ich błędnego zarządzania, mającego swoje określone konsekwencje finansowe. 
Błędne decyzje zarządcze mogą wynikać z czynnika ludzkiego – braku wiedzy i kom-
petencji zarządzających, przyzwolenia radnych i skarbnika JST na ryzykowne decyzje 
finansowe, zbyt wysokiej skłonności do ryzyka lub też braku zarządzania ryzykiem. 
Ważną rolę może odgrywać także czynnik polityczny (konflikty interesów, lobbing).

W sytuacji, gdy JST jest w dłuższym okresie niewypłacalna, za akceptowalne 
rozwiązania, mogące przysłużyć się sanacji jej gospodarki finansowej, uznaje się trzy 
alternatywne metody reagowania państwa (Langer, 2014, s. 89–91):

 – bezpośrednie zaangażowanie państwa w przywrócenie danej JST pewnego 
stopnia stabilności finansowej,

 – pośrednie zaangażowanie państwa w przywrócenie danej JST pewnego stopnia 
stabilności finansowej,

 – brak zaangażowania państwa w ustabilizowanie kondycji finansowej JST do-
tkniętej nieoczekiwaną zapaścią finansową.

Bezpośrednie zaangażowanie państwa w przywrócenie JST pewnego stopnia 
stabilności finansowej polega na dostarczeniu niewypłacalnej JST takich środków, aby 
pozwoliły one w oznaczonym czasie spłacić jej wymagalne zobowiązania (dotacja lub 
pożyczka z budżetu państwa, czy też pula środków ze specjalnie utworzonego na ten 
cel funduszu samorządowego). Pośrednie zaangażowanie państwa w przywrócenie JST 
pewnego stopnia stabilności finansowej opiera się na pozafinansowych działaniach ze 
strony władzy publicznej, sprowadzających się do przedsiębrania takich środków zarad-
czych, które nie wymagają od niej ponoszenia finansowych kosztów wychodzenia ze 
stanu niewypłacalności. W istocie cały ekonomiczny ciężar związany z wygenerowanym 
długiem spoczywa na tej JST, która popadła w stan zadłużenia, aczkolwiek w ściśle 
oznaczonych sprawach taka JST będzie mogła liczyć na ingerencję ze strony państwa 
w celu przezwyciężania dotykających ją problemów. Wyróżnia się następujące środki 
zaradcze oferowane przez państwo niewypłacalnej JST: powołanie lokalnego gremium 
(np. rady stanowej) nadzorującego sprawy finansowe JST dotkniętej kryzysem; ułatwie-
nie dostępu do rynków kapitałowych poprzez udzielanie poręczeń i gwarancji danej 
JST, która chce uzyskać dostęp do nowych kredytów w celu spłaty dotychczasowego 
zadłużenia. Brak zaangażowania państwa w ustabilizowanie kondycji finansowej JST 
dotkniętej nieoczekiwaną zapaścią finansową polega na niereagowaniu przez państwo na 
symptomy niewypłacalności JST. Środkami zaradczymi są tutaj: ustanowienie postępo-
wania upadłościowego JST, samoopodatkowanie JST, likwidacja JST w celu konsolidacji.

Polskie ustawodawstwo nie przewiduje ogłoszenia upadłości JST, co znajduje 
potwierdzenie w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze (Ustawa, 2003), gdzie wśród 
podmiotów, co do których nie można ogłosić upadłości, ustawodawca wymienił JST. Mogą 
jednak wystąpić zdarzenia, które doprowadzą do tego, że JST zostanie pozbawiona swego 
majątku, np. jeżeli wierzyciele, dysponując wyrokami, złożą wnioski o to, żeby wszcząć 
wobec niej postępowanie egzekucyjne, i wskażą nieruchomości i ruchomości należące 
do niej, czy też jej rachunki bankowe, to czynności te będą musiały zostać wykonane. 



197Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach...

Oczywiście JST z tego powodu nie przestanie istnieć, bo w miejsce zajętych i sprzedanych 
nieruchomości będzie musiała wynająć jakieś inne, aby prowadzić podstawową działal-
ność, w tym zatrudniać pracowników, ponieważ nawet w wypadku zajęcia rachunków 
bankowych, jeżeli zostaną przedłożone listy płac, bank zwolni środki na zapłacenie wy-
nagrodzeń. Gorzej jest, niestety, z innymi należnościami, takimi jak podatki czy składki 
na ubezpieczenia społeczne. W tym wypadku ustawa Kodeks postępowania cywilnego 
(Ustawa, 1964) nie przewiduje zwolnień kwot będących na rachunku bankowym na ten 
cel. Jeżeli JST popadnie w zadłużenia jeszcze inne niż na rzecz tych wierzycieli, dojdzie 
do zbiegu egzekucji i będą się one toczyć na różnych frontach, co w konsekwencji może 
doprowadzić do tego, że JST nie będzie mogła funkcjonować – wprawdzie nie upadnie, ale 
będzie zupełnie niewydolna finansowo. Należy przy tym dodać, że zajęciu na rachunku 
bankowym nie podlegają kwoty, które zostały przyznane przez Skarb Państwa na cele 
specjalne. Brak możliwości likwidacji JST zachęca zwłaszcza parabanki do udostępnia-
nia środków finansowych JST będącym w trudnej sytuacji finansowej za wysoka cenę, 
gdyż obowiązujące regulacje prawne gwarantują im, że dług JST zostanie wcześniej 
czy później spłacony ze środków publicznych. Upadłość komunalna skończyłaby z taką 
praktyką i stanowiłaby naturalny rynkowy mechanizm ograniczający zadłużenie JST, 
gdyż w sytuacji, gdy JST nie jest w stanie regulować zobowiązań, wdrożone zostałyby 
procedury restrukturyzacyjne, obejmujące między innymi znaczną redukcję zadłużenia 
JST. A zatem instytucje finansowe miałyby świadomość, że mogą nie odzyskać środków 
pożyczonych JST, więc kredytów udzielałyby ostrożniej (Czy gmina może…).

Podsumowanie

Instytucje finansowe niebędące bankami w ostatnich latach poszerzają swoją ofertę 
dla JST, które mają problemy ze spełnieniem limitu zadłużenia, udzielając im bardzo 
drogiej „pomocy finansowej”, przez co wpędzają je w pułapkę zadłużenia, a w sytuacji 
niewypłacalności JST doprowadzają do konieczności wspomożenia jej nisko oprocentowa-
ną pożyczką od Ministra Finansów i tym samym obsługa długu JST przechodzi częściowo 
na Skarb Państwa. Jednak w sytuacji chronicznej niewypłacalności JST, fiaska programu 
naprawczego i braku zdolności upadłościowej JST powstaje problem, co z taką JST zrobić.

Jednostki samorządu terytorialnego będące w złej sytuacji finansowej uciekają się 
do fikcyjnej sprzedaży majątku, zaciągają kredyty/pożyczki o wysokich kosztach, do tego 
narasta zjawisko handlu długami (cesja wierzytelności). Problem ten dotyczy pożyczek 
zaciąganych w parabankach i w bankach, które sprzedają złe długi i nie wiadomo, gdzie te 
wierzytelności mogą trafić, co może wpłynąć na zwiększenie zadłużenia JST. Regionalne 
izby obrachunkowe kierują wnioski o ukaranie osób winnych naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych, ale komisje orzekające w tych sprawach rzadko nakładają kary 
finansowe, i to na niewiele osób, mimo że skutki finansowe działań obwinionych są 
niekorzystne dla JST.
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Należy podkreślić, że regionalne izby obrachunkowe nie dysponują odpowiednimi 
instrumentami do skutecznego przeciwdziałania nadmiernemu zadłużaniu się JST i nie 
mają możliwości wyegzekwowania ustawowego wymogu realizmu WPF. Należy więc 
wzmocnić kompetencje RIO oraz zwiększyć ich zasoby kadrowe i rzeczowe, by stwo-
rzyć warunki do podniesienia skuteczności i efektywności ich działania. Ważne jest też 
dokonanie odpowiednich zmian w prawie finansów publicznych, służących ograniczeniu 
nadmiernego zadłużenia JST, tj. – wprowadzenie zakazu zaciągania pożyczek w paraban-
kach, zmiana klasyfikacji tytułów dłużnych i sprawozdawczości budżetowej w zakresie 
zobowiązań. Warto też wprowadzić zmiany w zakresie dyscypliny finansów publicznych 
i zwiększyć odpowiedzialność za zaciąganie pożyczek/kredytów o wysokich kosztach.
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LOCAL GOVERNMENT UNITS RUNNING UP DEBTS  
IN SHADOW BANKING SYSTEM – REASONS, EFFECTS, COUNTERACTING

Keywords: indebtedness, shadow banking, local government-units
Summary. The aim of this paper is to analyse reasons and effects of running up debts by local 
government units in shadow banking system and competences of supervision and control central 
organs in order to counteract such a debt. The main method to discuss the chosen topic is descriptive 
method. The article focus mainly on identification of existing in practice, reasons and effects of 
running up debts by local government units in shadow banking system and competences of regional 
accounting chambers, Supreme Audit Office, Prime Minister, voivodship governors, Parliament 
to counteract running up such a debt. In the article were formulated some recommendations in 
the field of changing law regulations as: introduction of prohibition for local government units to 
take a loan in shadow banking system; increasing competencies, especially of regional account-
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ing chambers, in order to prevent local government units from excessive debt and to announce 
bankruptcy of highly indebted local government unit.

Translated by Maria Jastrzębska

Cytowanie
Jastrzębska, M. (2016). Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach – przy-
czyny, skutki, przeciwdziałanie. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 187–200.



Ekonomiczne Problemy Usług nr 125
ISSN: 1896-382X | www.wnus.edu.pl/epu

DOI: 10.18276/epu.2016.125-16 | strony: 201–211

Rafał Klóska
Universität Stettin  
Fakultät Management und Leistungswirtschaft  
(Uniwersytet Szczeciński  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)  
E-Mail: rafal.kloska@wzieu.pl 

Proinnovative Regionalentwicklung in Polen

JEL Einstufung: C15, H77, O30, O38, R50

Schlüsselbegriffe: Regionalentwicklung, Innovationsfähigkeit, statistische Analyse

Zusammenfassung. Eine der Herausforderungen der Integration mit der Europäischen Union 
ist die unzureichende Innovationsfähigkeit Polens. Die polnische Wirtschaft nimmt unter dem 
Aspekt der Innovationsfähigkeit einen weit entfernten Platz unter den EU-Ländern ein und braucht  
in dieser Hinsicht nahezu revolutionäre Veränderungen. Die Transformation zur wissensbasierten 
Wirtschaft (KBE) trug dazu bei, dass die Entwicklungsprozesse auf wissens- und innovationsba-
sierten Maßnahmen gestützt sind.
Die Innovationsfähigkeit und die Regionalentwicklung sind heute weit verbreitete Begriffe,  
die jedoch nicht eindeutig definiert, und daher oft intuitiv verstanden und ausgelegt werden. Dabei 
scheint die Regionalentwicklung ein breiterer Begriff zu sein, während die Innovationsfähigkeit 
der Regionen als deren Determinante, als eine der wichtigsten Bestimmungsgrößen fungiert.  
Die Forscher konzentrieren sich in der Regel auf der Untersuchung eines dieser mehrdimensionalen 
Phänomene. Mit Hinblick auf das gegenseitige Verhältnis zwischen diesen beiden ökonomischen 
Kategorien scheint es aber zweckmäßig zu sein, sie gemeinsam zu betrachten. Dieser Beitrag ist 
darauf ausgerichtet, die wachsende Rolle der Innovationsfähigkeit in der Regionalentwicklung 
zu zeigen und die beiden multidimensionalen Größen einem linearen Abgleich (als proinnovative 
Regionalentwicklung) gemeinsam – und nicht getrennt, wie es üblich ist – zu unterziehen.

Einleitung

Die Regionalentwicklung kann als eine komplexe wirtschaftliche Kategorie, die 
– meist auf dem grundlegenden Regionalniveau betrachtet – als ein Prozess ständiger so-
zioökonomischen Raumveränderungen in den einzelnen Regionen, die zur Verbesserung 
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der Ist-Lage mit Hinblick auf die ausgewählten Kriterien führen, zu definieren ist.  
Die Innovationsfähigkeit einer Region wiederum bedeutet die Fähigkeit und Bereitschaft 
von Subjekten, die in der und für die jeweilige Region funktionieren, sowohl in der 
gesellschaftlichen als auch in der wirtschaftlichen und regionalpolitischen Sphäre die 
Innovationen zu schaffen und zu absorbieren, und damit stets nach den Ergebnissen der 
Forschung und der wissenschaftlichen Arbeit, nach neuen Ideen, Konzepten, Erfindungen 
und Lösungen, die zur positiven Veränderungen der quantitativen und qualitativen 
Entwicklung der Region, zur besseren Bedürfnisbefriedigung der Einwohner und zur 
effizienteren Nutzung der vorhandenen Ressourcen beitragen können, zu suchen und 
diese praktisch umzusetzen. Die Evolution von theoretischen Ansätzen und Paradigmen 
sowie die beobachtbaren Prozesse und Phänomene der gegenwärtigen Welt führen dazu, 
dass die wissensbasiere, auf Innovationen ausgerichtete Entwicklung von fundamentaler 
Bedeutung ist. Die Innovationsfähigkeit der Region ist heutzutage der entscheidende 
Faktor für die Veränderungen im jeweiligen Raum, denn sie spielt als führende wir-
kende Kraft die Schlüsselrolle für die Verbesserung des Ist-Zustands, so dass sie zur 
Determinante der Regionalentwicklung wird.

Neben der getrennten Betrachtung dieser ökonomischen Kategorien und der Suche 
nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen ihnen, wäre es von Vorteil, sie auch 
zusammen zu sehen und diese Gesamtbetrachtung zu analysieren. Inhaltlich ist es in-
soweit begründet, dass bei der ganzen Komplexität, sowohl der Innovationsfähigkeit als 
auch der Regionalentwicklung, die beiden multidimensionalen Variablen zu positiven 
Veränderungen des quantitativen Zuwachses und des qualitativen Fortschritts bestimmter 
Lebensräume führen sollen. Ihre Komponenten, häufig schwer erfassbar bzw. von einem 
Substitutionscharakter, ergänzen sich gegenseitig komplementär, indem sie dem gleichen 
Zweck dienen. Die Innovationsfähigkeit der Regionen und die Regionalentwicklung kön-
nen –gemeinsam betrachtet – ein übergeordnetes Kriterium bilden, wobei die eingehende 
Analyse jeder einzelnen Kategorie dazu führt, dass sie zusammen einen zusätzlichen 
Informationswert schaffen. Diesen Forschungsansatz bezeichnen wir als eine proinnova-
tive Regionalentwicklung (Klóska, 2015).

1. Rolle der Innovationsfähigkeit in der Regionalentwicklung

Die Innovationsfähigkeit ist ein immanentes Merkmal der Gegenwärtigkeit 
(Górecka, Muszyńska, 2011, S. 55). Eine Innovation kreiert die andere Innovation 
(Castells, 1998, S. 32). Die Wirtschaft erzwingt eine ständige Suche nach neuen Lösungen 
in vielen Bereichen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens und alles, was den 
Menschen zum Änderungsprozess anregt, wird zur Innovationsquelle (Pomykalski, 2001, 
S. 25). In den heutigen Realien kommen das Wissen und die Innovationen durchgängig 
zur Anwendung und künftig wird ihre Bedeutung als Antriebskräfte der intelligenten 
nachhaltigen Entwicklung weiterwachsen (Janasz, 2011, S. 21). Die Innovationsfähigkeit 
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gehört heutzutage zu den grundlegenden Faktoren des wirtschaftlichen Wohlstands 
(Filipiak, Kogut-Jaworska, 2008, S. 36). Sie bildet eine Basis für die Anregung der sozio-
ökonomischen Entwicklung des 21. Jahrhunderts (Korenik, 2012, S. 144). Sie ist auch die 
größte Herausforderung dieses Jahrhunderts (Brol, 2009, S. 54). 

Die wachsende Bedeutung der Innovationen geht mit der immer deutlicher zu 
beobachtenden Abwendung von der typischen Industriewirtschaft in Richtung der 
postindustriellen Wirtschaft, die als wissensbasierte Wirtschaft (KBE) bezeichnet wird, 
einher. Die mit der wissensbasierten Wirtschaft verbundenen Faktoren werden heute 
als eine Chance für die Erhöhung der Innovationsfähigkeit der Regionen und für die 
Schaffung von Grundlagen der sozioökonomischen Entwicklung wahrgenommen. Man 
geht davon aus, dass diejenigen Regionen, die zum Generieren und zum Absorbieren des 
Wissens fähig sind, eine größere und stabilere Wirtschaftsentwicklung gewährleisten 
können (Bagińska, 2010, S. 66). Korenik bemerkt zurecht (Korenik, 2012, S. 144), dass es 
die Innovationen sind, die – als der wichtigste Anregungsfaktor der sozioökonomischen 
Entwicklung zu Beginn des 21. Jahrhunderts – zur Verbreitung des Entwicklungsprozesses 
auf andere Territorien im Wege der räumlichen Diffusion beigetragen haben. Da zwi-
schen den Regionen ein Konkurrenzverhältnis besteht, dynamisieren die Erfindungen 
als Ergebnisse der kreativen Arbeit die Entwicklungsprozesse auf dem jeweiligen 
Territorium. Praktisch eingesetzt als Innovationen weisen sie durch die Prozesse der 
Informationsdiffusion eine große zeitliche und räumliche Mobilität auf (Kozubek, 1999, 
S. 71). Winiarski findet die Innovationsfähigkeit für einen der wichtigsten Faktoren, 
die sich auf die Konkurrenzfähigkeit der Regionen auswirken (Winiarski, 1999, S. 51). 
Broszkiewicz und Pokusa führen wiederum aus, dass zwischen dem ökonomischen Niveau 
der Regionen und ihren Fähigkeiten zur Absorption von Innovationen und zur Schaffung 
von Innovationsimpulsen eine starke Korrelation besteht (Broszkiewicz, Pokusa, 2008). 
Węgrzyn stellt fest, dass moderne Technologien und die Innovationsfähigkeit die 
Determinanten der Konkurrenzfähigkeit und der Wirtschaftsentwicklung der Regionen 
sind (Węgrzyn, 2009, S. 429). Rogowska betont, dass die Innovation heute zur Grundlage 
der Regionalentwicklung wird (Rogowska, 2007, S. 45).

Gegenüber diesen Meinungen scheint die wachsende Bedeutung von Innovationen 
für die Dynamisierung der Wirtschaft, darin der Regionalwirtschaft, verständlich zu 
sein. Die Innovationsfähigkeit der jeweiligen Region ist der entscheidende Faktor für 
die Veränderungen im bestimmten Raum, denn sie spielt eine Schlüsselrolle als die 
bewegende Kraft bei der Verbesserung des Ist-Zustands. Die Innovationsfähigkeit 
der Region trägt zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit der Region bei und führt im 
Endeffekt zur Entwicklung der Regionalwirtschaft, so dass sie zur Determinante der 
Regionalentwicklung wird.
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2. Quantifizierung des Forschungsgebiets

Bei der Charakteristik der Innovationsrolle in der Regionalentwicklung wurde be-
tont, dass das Verhältnis zwischen ihnen sie nicht nur separat, sondern auch zusammen be-
trachten lässt. Auch wenn die theoretischen Voraussetzungen für die Untersuchung dieser 
mehrdimensionalen Kategorien bestehen, stellt die Quantifizierung des Forschungsgebiets 
die Grundlage für die komplexe Analyse – und diese stößt auf eine ganze Reihe  
von Schwierigkeiten sowohl im Bereich der Methodik als auch wegen der fehlenden 
bzw. nur beschränkt zugänglichen statistischen Daten. Eine Messung ist zwar möglich, 
aber nicht eindeutig. Die tiefe Erkundung sowie die durchgeführte Diskussion dieses 
Inhalts (Klóska, 2015) ließen jedoch – bei allen bekannten Einschränkungen – bestimm-
te Messgrößen finden und auch anwenden, die eine ziemlich komplexe Beschreibung 
der Innovationsfähigkeit der Regionen (vgl. Tab. 1) vor dem Hintergrund und im 
Zusammenspiel mit der Regionalentwicklung (vgl. Tab. 2) in Polen möglich machen.

Tabelle 1. Kennzahlen der Innovationsfähigkeit der Regionen in Polen 2005 und 2013

Symbol  
der Kennzahl Merkmalsblöcke / Kennzahl der Innovationsfähigkeit der Regionen

I. Potential
I1 Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu BIP (%)

I2
Prozentueller Anteil von Personen im Alter 15–64 Jahre mit 
Hochschulausbildung (%)

II. Aktivität der Unternehmen
I3 Ausgaben des Unternehmenssektors für FuE im Verhältnis zu BIP (%)

I4
Prozentueller Anteil von KMU, die in Clusterinitiativen und anderen 
formalisierten Formen der Zusammenarbeit agieren (%)

III. Ergebnisse

I5
Anteil der innovativen Unternehmen an der Gesamtheit von 
Industrieunternehmen (%)

I6
Anteil der innovativen Unternehmen an der Gesamtheit von 
Dienstleistungsunternehmen (%)

I7 Anteil der FuE-Mitarbeiter an der Gesamtheit der Berufstätigen (%)

I8
Anteil der Nettoumsatzerlöse von High-Tech und Medium-High-Tech-
Unternehmen (Unternehmen mit 9 und mehr Mitarbeitern) (%)

Quelle: eigene Bearbeitung anhand von: Klóska (2015), S. 139–140.
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Tabelle 2. Kennzahlen der Regionalentwicklung in Polen 2005 und 2013

Symbol  
der Kennzahl BEREICH / Kennzahl der Regionalentwicklung

I. Gesellschaftlicher Bereich
R1 Säuglingstod pro 1000 lebend geborene Kinder
R2 Bedrohungsquote relative Armut (%)
R3 Anzahl Hochschulstudenten pro 10 Tsd. Bürger
R4 Registrierte Arbeitslosenquote (%)
R5 Verkehrstote pro 100 Tsd. Bürger

R6
Wasserverbrauch der Volkswirtschaft und der Bevölkerung insgesamt (hm³) pro 
10 Tsd. Bürger

II. Wirtschaftlicher Bereich
R7 BIP (laufende Preise) pro 1 Einwohner in PLN
R8 Anteil der Ausgaben der Wirtschaftssubjekte an den FuE-Ausgaben insgesamt (%)

R9
Anzahl neu eingetragener Volkswirtschaftssubjekte im Privatsektor pro 10 Tsd. 
Bürger

R10 Erwerbstätige pro 1000 Bürger
R11 Investitionsausgaben gesamt (laufende Preise) pro Kopf in PLN

III. Umweltbereich
R12 Prozentueller Anteil der Bürger, die Kläranlagen benutzen (%)
R13 Waldbedeckung (%)
R14 Recycling von Verpackungsabfällen (%)

R15
Anteil von degradierten Böden, die einer Rekultivierung bedürfen, an der 
Gesamtfläche (%)

R16
Anteil von wiedergewonnen Abfällen (ohne Kommunalabfälle) an der 
Gesamtabfallmenge im Jahr (%)

R17
Anteil der aus erneuerbaren Quellen gewonnenen Energie an der 
Gesamtenergieproduktion (%)

R18 Elektroenergieverbrauch pro 1 Mio. PLN BIP (GWh)

Quelle: Klóska (2015), S. 133.

Die Liste der in den Tab. 1 und Tab. 2 gezeigten diagnostischen Variablen, die Summe 
der Variablen für die Untersuchung der Innovationsfähigkeit der Regionen ( 821 ,...,, III ) 
und der Regionalentwicklung ist ( ), bildet ihrem Inhalt nach ein Ganzes. Die 
einzelnen Merkmale wiedergeben verschiedene Informationen über die diskutierte Frage 
und ihre Gesamtbetrachtung erweckt keine Bedenken. Ihr Charakter bleibt erhalten und 
die hohen Werte der meisten Variablen (Stimulanzien) sind willkommen; Instimulanzien 
gibt es nur wenige, nämlich sieben, mit folgenden Symbolen: 
. Jedem Merkmal wurde – wie die meisten Forscher es in der Praxis tun – der gleiche Rang 
und das gleiche Gewicht zugeordnet, so dass die erhaltenen Ergebnisse der Untersuchung 
der proinnovativen Regionalentwicklung in Polen mehr von den Variablen  
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abhängen können, die es mehr als 821 ,...,, III  gibt. Wenn man davon ausgeht – worauf 
es bereits hingewiesen wurde – dass die Regionalentwicklung ein breiterer Begriff 
als die Innovationsfähigkeit der Regionen ist, scheint diese Struktur der Gruppe von  
diagnostischen Variablen zur Beschreibung der proinnovativen Regionalentwicklung als 
eines Konzeptes der Gesamtbetrachtung von gegenständlichen ökonomischen Kategorien 
richtig zu sein.

3. Beschreibung der angewandten quantitativen Methoden

Im Rahmen der multivariaten Analyseverfahren, deren Anwendung bei der 
Regionalforschung sehr hilfreich ist, wurde das lineare Modell im Sinne der Einreihung 
von analysierten Objekten nach einem angenommenen allgemeinen Kriterium (hier 
proinnovative Regionalentwicklung im Sinne der für die Analyse angenommenen diag-
nostischen Variablen) zwecks Bestimmung der Reihenfolge der Objekte (Woiwodschaften 
in Polen) in den Jahren 2005 und 2013 angewandt. 

Zur Hierarchisierung der Objekte werden entsprechende Aggregationsmaßstäbe, 
sog. synthetische Entwicklungsmaßstäbe, benutzt. Bei der Untersuchung kam die relative 
Entwicklungsrate gemäß folgender Formel zur Anwendung:

∑
=

=
k

j
ijji z

k
W

1

100 α
                                                    

(1)

wobei:
Wi  – relative Entwicklungsrate
k  – Anzahl der in der Untersuchung angewandten Variablen

jα   – Gewicht der j-en Variable
  – durch Zero-Unitarization-Method normierte Werte  der in der Untersuchung 

angewandten statistischen Merkmale.  
Je höher das Ergebnis aus dieser Formel, das Werte von 0 bis 100 annehmen 

kann, desto höher auch der Platz im Ranking. Der in der Studie angewandte syntheti-
sche Entwicklungsmaßstab ist bekannt und in der Praxis häufig verwendet; er scheint 
auch methodisch mit dem Summary Innovation Index (SII) einherzugehen, welcher in 
der Unionsnomenklatur allgemein verbreitet ist (Innovation Union Scoreboard, 2013,  
S. 65–66). 

Aus statistischer Sicht sind die Ranking-Positionen als Werte des quantitativen 
Merkmals auf einer Ordinalskala anzusehen; zur Untersuchung solcher Variablen werden u.a.: 
Spearmans Rangkorrelationskoeffizient und Kendalls Tau verwendet. Bei der Beurteilung 
von Ähnlichkeiten der linearen Ordnungen ist dieser zweite Koeffizient (Stanisz, 2006,  
S. 337), doch „in der Literatur wird bei solchen Vergleichen am häufigsten Spearman- 
-Koeffizient verwendet, und Kendalls Tau – selten” (Kuszewski, Sielska, 2010, S. 156).
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4. Ergebnisse der eigenen Studie

Der relative Entwicklungsfaktor wurde als eine synthetische Formel gedacht, die die 
Woiwodschaften in Polen in den Jahren 2005 und 2013 unter dem Aspekt der proinnova-
tiven Regionalentwicklung mit Hinblick auf die angenommenen Variablen ordnen lässt. 
Die primären Werte dieser Kennzahl wurden in der Tab. 3 präsentiert.

Tabelle 3.  Werte des Wi-Koeffizienten für die proinnovative Regionalentwicklung in 
Polen in den Jahren 2005 und 2013

Woiwodschaft
Werte des Wi-Koeffizienten im Jahr

2005 2013
Dolnośląskie 47 56
Kujawsko-pomorskie 37 36
Lubelskie 44 38
Lubuskie 40 40
Łódzkie 37 40
Małopolskie 48 59
Mazowieckie 57 68
Opolskie 38 40
Podkarpackie 42 57
Podlaskie 41 43
Pomorskie 50 55
Śląskie 45 50
Świętokrzyskie 30 27
Warmińsko-mazurskie 33 35
Wielkopolskie 40 43
Zachodniopomorskie 36 37

Quelle: eigene Bearbeitung.

Die in der Tab. 3 dargestellten Werte des synthetischen Entwicklungsmaßstabs 
machten es möglich, die Woiwodschaften in Polen unter dem Aspekt der proinnovativen 
Regionalentwicklung in den Jahren 2005 und 2013 zu ordnen – die Ranking-Positionen 
sind der Tab. 4 zu entnehmen.

Aufgrund der in der Tab. 4 dargestellten Informationen können folgende 
Schlussfolgerungen formuliert werden:

 – in den zwei Jahren, die es zu vergleichen galt, gehören die besten Ranking-
Positionen der gleichen kleinen Gruppe von Woiwodschaften (mazowieckie als 
Leader und małopolskie, pomorskie oder podkarpackie auf dem 2. oder 3. Platz),

 – am schlechtesten ist die Entwicklung der Woiwodschaften świętokrzyskie und 
etwas besser warmińsko-mazurskie,
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 – fünf Woiwodschaften waren im Jahre 2013 auf dem gleichen Platz wie im Jahre 
2005; fünf Woiwodschaften verzeichneten einen Rückgang (den größten – 
lubelskie, um 6 Positionen); die anderen sechs Woiwodschaften konnten ihre 
Positionen in vergleichbaren Rankings verbessern.

Tabelle 4.  Rankings der proinnovativen Regionalentwicklung in Polen in den Jahren 2005  
und 2013

Woiwodschaft
Ranking-Position im Jahr

2005 2013
Dolnośląskie 4 4
Kujawsko-pomorskie 13 14
Lubelskie 6 12
Lubuskie 9 11
Łódzkie 12 9
Małopolskie 3 2
Mazowieckie 1 1
Opolskie 11 10
Podkarpackie 7 3
Podlaskie 8 8
Pomorskie 2 5
Śląskie 5 6
Świętokrzyskie 16 16
Warmińsko-mazurskie 15 15
Wielkopolskie 10 7
Zachodniopomorskie 14 13

Quelle: eigene Bearbeitung.

Die Übereinstimmung der linearen Anordnungen für die in der Tab. 4 
präsentierten Woiwodschaften (vgl. Tab. 5) wurde sowohl mit dem Spearmans 
Rangkorrelationskoeffizienten als auch dem Kendalls Tau ausgewertet. 

Tabelle 5.  Rangkorrelationskoeffizienten für die Rankings der Woiwodschaften in Polen 
unter dem Aspekt der proinnovativen Regionalentwicklung in den Jahren 
2005 und 2013

Zu vergleichende Jahre
Rangkorrelationskoeffizient

Kendalls Tau Spearman
2005 und 2013 0,72 0,87

Quelle: eigene Bearbeitung.
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Auf der Grundlage von Informationen aus Tab. 5 kann die Ähnlichkeit der Rankings 
proinnovativen Regionalentwicklung in Polen in den Jahren 2005 und 2013 sehr hoch 
beurteilt werden, wobei anhand der Werte von Kendalls Tau diese Kohärenz kritischer 
ausfällt als es bei Spearmans Rangkorrelationskoeffizienten der Fall ist.

Zusammenfassung

Als Grundlage für eine komplexe Analyse der proinnovativen Regionalentwicklung 
dient die Quantifizierung des Untersuchungsgebiets und diese stößt auf eine ganze Reihe 
von Schwierigkeiten, die vor allem durch die fehlenden bzw. eingeschränkt verfügbaren 
statistischen Daten verursacht sind. Man sollte weiter an der Entwicklung von bestimmten 
Koeffizienten arbeiten, die die Messmöglichkeiten zur Charakteristik der hier erörterten 
wirtschaftlichen Kategorie erweitern könnten. Bei den bestehenden Einschränkungen 
ist die Messung zwar möglich, aber nicht eindeutig. Die multivariaten Analyseverfahren 
können erfolgreich bei der Forschung der Regionen zur Anwendung kommen. Man muss 
sich jedoch auch dessen bewusst sein, dass jeder Einzelfall getrennt zu analysieren ist 
und es keine obligatorisch beste Methode gibt; gleichwohl können die sachlichen und 
methodischen Kenntnisse des analysierten Phänomens dabei helfen. Die Entscheidung 
muss jedoch gut überlegt sein und nicht arbiträr vom Forscher getroffen. Die Hinweise 
finden sich in der heutzutage inzwischen sehr reichen Fachliteratur zu dem Thema. 
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PROINNOWACYJNY ROZWÓJ REGIONALNY W POLSCE

Słowa kluczowe: rozwój regionalny, innowacyjność, analiza statystyczna
Streszczenie. Jednym z wyzwań integracji w ramach Unii Europejskiej jest niski poziom inno-
wacyjności w Polsce. Polska gospodarka pod względem innowacyjności zajmuje dalekie miejsca 
wśród państw unijnych i wymaga ewolucyjnych zmian w tym zakresie. Transformacja zmierzająca 
ku gospodarce opartej na wiedzy (GOW) powoduje bowiem, że procesy rozwojowe determinowane 
są podejmowaniem działań opartych na wiedzy i innowacjach. 
Innowacyjność i rozwój regionalny to terminy powszechnie dziś używane, ale niejednoznacznie 
definiowane, a tym samym często interpretowane domyślnie i rozumiane intuicyjnie. Szerszym 
pojęciem wydaje się rozwój regionalny, a innowacyjność regionów staje się jego determinantą, 
czyli jednym z głównych czynników go wyznaczających. Najczęściej badacze skupiają się na 
rozpoznaniu jednego z tych wielowymiarowych zjawisk. Z uwagi na wzajemną relację, czyli 
stosunek zachodzący między tymi kategoriami ekonomicznymi, zasadne wydaje się również ich 
łączne rozpatrywanie. Celem artykułu jest próba ukazania rosnącej roli innowacyjności w rozwoju 
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regionalnym oraz porządkowanie liniowe tych wielowymiarowych charakterystyk, w Polsce trak-
towanych razem (jako proinnowacyjny rozwój regionalny) a nie, jak zazwyczaj, osobno.

Tłumaczenie Rafał Klóska
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Streszczenie. Głównym celem artykułu jest wskazanie na znaczenie pomocy publicznej jako 
instrumentu oddziaływania państwa na przedsiębiorczość oraz omówienie roli i głównych wa-
runków stosowania tej pomocy. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wspierania 
przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i regulacji pomocy 
publicznej. Pierwsza część opracowania stanowi wprowadzenie w zagadnienia dotyczące systemu 
wsparcia publicznego. W dalszych rozważaniach uwagę poświęcono zasadom i rodzajom wsparcia 
z uwzględnieniem warunków dotyczących jego udzielania. W ostatniej części zawarto ogólne 
wnioski wynikające z tendencji w udzielaniu pomocy państwa w ostatnich latach w Polsce na tle 
wskaźników związanych z rozwojem przedsiębiorczości.

Wprowadzenie

Oczekiwania społeczne wobec sektora publicznego rosną. Często, mimo zmian 
ustrojowych, mają one charakter zdumiewająco stabilny. Oprócz tradycyjnie wymie-
nianych na pierwszym miejscu postulatów zagwarantowania wszystkim obywatelom 
opieki zdrowotnej, usług społecznych, regulacji i wspierania rynku pracy wskazywane są 
oczekiwania co do aktywnej roli państwa w tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego 
(Hausner, Mazur, s. 74–75). Ważniejszym narzędziem realizacji celów polityki gospodar-
czej jest pomoc publiczna. Zastosowanie pomocy publicznej w oddziaływaniu na rozwój  
gospodarczy ze względu na powszechną presję na bardziej ekonomiczne wydatkowanie 
ograniczonych środków publicznych uznawane jest za temat niezwykle istotny. 
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Wsparcie w ramach systemu pomocy publicznej może mieć dwa podstawowe źródła 
finansowania: środki krajowe lub środki zagraniczne (najczęściej w formie dotacji, prefe-
rencji fiskalnych, kredytów z dopłatami lub oprocentowania preferencyjnego). Wsparcie 
publiczne może mieć pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości, jeśli jest ściśle 
skierowane na wzrost produkcji, obojętny (a nawet negatywny) – jeśli z gospodarką nie 
jest powiązane. Najczęściej jednak istnieją poważne przesłanki do stwierdzenia, iż pomoc 
państwa właściwie kierowana wpływa pozytywnie na wzrost gospodarczy w ujęciu 
mikro- i makroekonomicznym.

Głównym celem artykułu jest wskazanie na istotne znaczenie pomocy publicznej, 
jako instrumentu oddziaływania państwa na przedsiębiorczość poprzez omówienie roli 
oraz analizę głównych warunków stosowania tej pomocy. Zastosowane w opracowaniu 
metody badawcze to głównie studia literaturowe i analiza statystyczna w oparciu o dane 
statystyczne pochodzące z Raportów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
dotyczących pomocy publicznej udzielonej w Polsce.

1. Rozwój przedsiębiorczości a system wsparcia publicznego 

Przedsiębiorczość jest uważana za główny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego  
oraz kluczowy warunek osiągnięcia konkurencyjności gospodarki kraju. Działania na 
rzecz wspierania przedsiębiorczości powinny mieć na celu poprawę warunków funkcjono-
wania przedsiębiorstw, przyczyniać się do podnoszenia konkurencyjności gospodarki, ro-
zumianej jako długookresowa zdolność do sprostania konkurencji zewnętrznej (na rynku 
krajowym, unijnym, krajów trzecich) (Ministerstwo Rozwoju, 2015). Przedsiębiorczość 
przejawia się w głównej mierze w aktywnych, twórczych i innowacyjnych działaniach 
w sferze ekonomicznej oraz pozaekonomicznej, a instytucjonalnym wymiarem przed-
siębiorczości jest powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (por. Fedan, 
Kaliszczak, Grzebyk, 2009). 

Przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę w gospodarce oraz spełniają w niej wiele 
istotnych funkcji, przez co wpływają na jej konkurencyjność oraz pobudzają jej wzrost. 
Funkcje podejmowane przez przedsiębiorstwa są następujące (Glinka, Gudkova 2001, 
Poźniak, 2013): 

 – Wpływanie na kształt oraz funkcjonowanie rynku pracy. Przedsiębiorstwa 
czynią to na dwa sposoby. Po pierwsze, przedsiębiorcy tworzą nowe miejsca 
pracy dla siebie, swojej rodziny oraz zatrudnionych pracowników. Po drugie, 
wyznaczają i upowszechniają standardy dotyczące rynku pracy.
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 – Tworzenie możliwości pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów oraz 
wpływanie na efektywność rynków. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw, które 
nie mają możliwości tworzenia zasobów rezerwowych i w konsekwencji, aby 
móc przetrwać i się rozwijać, muszą w efektywny sposób wykorzystywać te 
zasoby, którymi dysponują. 

 – Tworzenie odpowiednich kombinacji czynników produkcji. Przedsiębiorstwa, 
które w pełni wykorzystują swoje zasoby, jednocześnie dążą do odpowiedniego 
połączenia z sobą czynników produkcji. 

 – Podejmowanie i akceptowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Działalność współczesnych przedsiębiorstw jest związana z ciągłą 
niepewnością, ponieważ sytuacja na rynku powoduje, że coraz trudniej jest 
przewidzieć prawdopodobieństwo sukcesu podejmowanych działań. 

 – Stymulowanie rozwoju lokalnego i pozytywne oddziaływanie na otoczenie. 
Działalność nawet jednego przedsiębiorstwa na danym obszarze może pozytywnie 
oddziaływać na lokalne środowisko społeczne i gospodarcze. Przedsiębiorstwo 
daje zatrudnienie ludności, pobudza powstawanie nowych firm, które będą z nim 
powiązane, przez co wpływa na aktywność miejscowej ludności. 

 – Zapewnianie korzyści dla inwestorów. Przedsiębiorcy, którzy dążą do rozwoju 
swojej firmy, często w tym celu wykorzystują kapitał inwestorów. Jednocześnie 
działania stymulujące rozwój firmy zapewniają korzyści dla inwestorów. 

 – Kształtowanie elastyczności rynków. Przedsiębiorczość jest jednym z ważniej-
szych mechanizmów dostosowawczych rynku, ponieważ dzięki niej rynek może 
w miarę szybko zareagować nawet na słabe sygnały popytowe. 

 – Wpływanie na uelastycznienie struktur organizacji oraz wypracowywanie 
nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i innowacji w obszarze zarządzania. 

 – Dodatni wpływ na rozwój gospodarczy. Powstawanie nowych i rozwój istnieją-
cych przedsiębiorstw przekłada się na tempo i kształt rozwoju całej gospodarki. 
Szczególną rolę w gospodarce odgrywają przedsiębiorstwa, które wprowadzają 
nowe rozwiązania, ponieważ generują jakościowe zmiany całego systemu.

Wsparcie publiczne powinno uwzględniać znaczenie i funkcje, jakie pełnią przedsię-
biorstwa w zmniejszaniu dystansu rozwojowego wobec bardziej rozwiniętych gospodarek 
krajów Unii Europejskiej. Obecnie niezbędne wydaje się ukierunkowanie tego wsparcia 
na tworzenie warunków dla ich rozwoju poprzez wzmacnianie przewag konkurencyjnych, 
a w efekcie uzyskanie stabilnego wzrostu gospodarczego. Wsparcie publiczne powinno 
przejawiać się zatem w działaniach, które mają na celu poprawę dostępu do kapitału, 
wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, rozbudowę instytucjonalną i organizacyjną 
otoczenia przedsiębiorstw. 

W pobudzaniu działań przedsiębiorczych istotną rolę odgrywa wsparcie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. W nowej perspektywie finansowej duże znaczenie przypisuje 
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się unijnym i krajowym programom1, które zorientowane są na badania i rozwój, inno-
wacje, energetykę i ochronę środowiska. Przypisując znaczącą rolę sektorowi małych 
i średnich przedsiębiorstw, programy te przez system dotowania oraz przy wykorzystaniu 
instrumentów zwrotnych ułatwiają wdrażanie innowacyjnych technologii, współpracę 
przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz stosowanie rozwiązań bardziej przyjaznych 
środowisku. 

2. Zasady i rodzaje wsparcia w ramach systemu pomocy publicznej

Z tematyką finansowego wsparcia przedsiębiorstw nieodzownie łączy się problem 
interwencji państwa w gospodarkę. Choć naturalny i oczywisty jest fakt, że działalność 
przedsiębiorstw w ramach gospodarki rynkowej powinna być prowadzona samodzielnie, 
na własny rachunek, i finansowana ze środków prywatnych wypracowanych przez te 
podmioty (Budlewska, 2013, s. 20), to przepisy prawa pozwalają na interwencje państwa 
w formie finansowego wsparcia przedsiębiorstw. Przyzwolenie takie wynika z zawodno-
ści mechanizmu rynkowego, a konieczność ingerencji państwa powinna mieć charakter 
krótkookresowy oraz mieć na celu zniwelowanie jego negatywnych konsekwencji 
(Stiglitz, 2004, s. 69). Państwo może przy tym stosować wybraną grupę instrumentów, 
m.in. regulacje i kontrole, instrumenty podatkowe, wydatki publiczne oraz płatności 
transferowe (Kryskowa, 2013, s. 4). Coraz częściej wsparcie udzielane przedsiębiorstwom 
ma charakter wsparcia przyznanego w ramach pomocy publicznej lub w ramach pomocy 
de minimis, które to regulowane są przez przepisy wspólnotowe UE (por. tabela 1). 

1  Działania, na które udzielane jest wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach ważniejszych 
programów operacyjnych 2014–2020: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: Zakupy usług związanych z opracowaniem nowego produktu 
lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu 
lub technologii produkcji – bony na innowacje; Pozyskanie i implementacja rozwiązań technologicznych 
o wysokim potencjale innowacyjnym; Podejmowanie współpracy przez biznes i instytucje naukowe, 
kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki; Tworzenie i inwestycje 
w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka.

Regionalne Programy Operacyjne: Stosowanie innowacyjnych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstwa 
mających na celu wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług; Rozwijanie przedsiębiorstw 
znajdujących się w fazie zalążkowej, działających w sektorach zaawansowanych technologii; Zmniejszanie 
zasobochłonności MŚP (zużycie energii, wody, emisji CO2); Podejmowanie działań na rzecz efektywności 
energetycznej oraz wykorzystania OZE w MŚP; Zwiększanie adaptacyjności przedsiębiorstw do zmian, 
w szczególności w zakresie restrukturyzacji oraz zmniejszenia liczby pracowników zagrożonych zwolnieniem 
z pracy.

Program Operacyjny Polska Wschodnia: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla 
MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników poprzez 
ułatwianie różnicowania działalności, zakładania nowych, małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy.

Wsparcie MŚP z sektora rybołówstwa i akwakultury: Wsparcie MŚP z sektora rybołówstwa i akwakultury.
(Za: KPMG, 2015, s. 22–23).
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Tabela 1.  Podstawowe regulacje prawne dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej 
i pomocy de minimis

Przepisy wspólnotowe regulujące zasady 
wykorzystywania przez państwa członkowskie 

Funduszy UE

Przepisy wspólnotowe regulujące zasady 
wspierania przez państwa członkowskie 

działalności gospodarczej 
(„przedsiębiorstw”)

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

r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 
rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1081/2006

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis

Przepisy krajowe regulujące wspieranie przez państwo działalności gospodarczej 
(„przedsiębiorstw”) z wykorzystaniem w tym celu Funduszy UE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020
Ww. Rozporządzenie zawiera zarówno zasady wynikające z przepisów „Funduszy UE”, jak 

i zasady wynikające z przepisów „pomocy państwa”. 

Źródło: Pomoc publiczna… (2015). 

Wsparcie publiczne jest uznawane za pomoc publiczną w rozumieniu przepisów 
Traktatu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:

 – jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków publicznych;
 – udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku (korzyść 

ekonomiczna);
 – ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub 

przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów);
 – grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję;
 – wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. 

Pomoc publiczna powinna być udzielana przy respektowaniu kilku ważnych zasad. 
Wśród tych najczęściej wymienianych istnieją dwie komplementarne względem siebie,  
tj. zasada primum non nocere – przede wszystkim nie szkodzić – oraz zasada subsydiarno-
ści (pomocniczości – udzielać czasowego i tylko niezbędnego wsparcia) (Jaźwiński 2007, 
s. 88). W praktyce udzielania pomocy publicznej w krajach europejskich wykształciły się 
dodatkowe zasady, w tym w szczególności: przejrzystości, spójności i proporcjonalności 
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(Warbiński, 2004). Zasada przejrzystości daje możliwość skontrolowania oraz określenia 
wysokości udzielonej pomocy. Zasada spójności (solidarności europejskiej) polega na 
dążeniu do wyrównywania poziomu życia między poszczególnymi państwami człon-
kowskimi i regionami Unii Europejskiej. Natomiast zgodnie z zasadą proporcjonalności 
pomoc publiczna nie może przekroczyć maksymalnych, ustanowionych w prawie wspól-
notowym pułapów pomocy dla poszczególnych jej rodzajów, form i dziedzin gospodarki. 

W odniesieniu do wartości udzielonego wsparcia dodatkowo występuje zasada 
bagatelności (Jankowski, 2001, s. 35–40). Zasługuje ona na wyróżnienie ze względu 
na fakt, że wyodrębnia szczególny rodzaj wsparcia, który ma bardzo istotne znaczenie 
przy wspieraniu przedsiębiorczości. Zasada bagatelności inaczej zwana jest zasadą  
de minimis i wskazuje na pułap – wysokość progową wartości pomocy finansowej 
państwa, do której nie ma obowiązku notyfikowania. Należy wskazać, że pomoc  
de minims jest szczególna ze względu na jej charakterystyczną cechę, tj. brak określenia 
celu, na jaki ma zostać ona przeznaczona. Pułap 200 tys. euro w ciągu trzech ostatnich 
lat podatkowych ma zastosowanie bez względu na formę i cel pomocy oraz na to, czy 
pomoc przyznana państwu członkowskiemu jest finansowana w całości, czy w części 
z zasobów Unii Europejskiej. Po przekroczeniu wspomnianych pułapów uzyskana pomoc 
nie podlega zasadom de minimis, lecz właściwym uregulowaniom dotyczącym pomocy 
publicznej (Litwińczuk, 2013). 

Ponadto pomoc de minimis może być udzielana przedsiębiorstwom przez organy pu-
bliczne w ramach programu pomocowego lub jako pomoc indywidualna. Rozporządzenie 
Komisji Europejskiej wskazuje, że wsparcie może być udzielone przedsiębiorstwom we 
wszystkich sektorach, z wyjątkiem sektora rybołówstwa i akwakultury, sektora produkcji 
produktów rolnych, sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych 
(w niektórych przypadkach), działalności wywozowej oraz do pomocy uwarunkowanej 
pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadza-
nych z zagranicy. 

Wsparcie organów państwa w ramach systemu pomocy publicznej można klasyfi-
kować według różnych kryteriów, np.:

 – ze względu na sposób finansowania: pomoc stanowiąca wydatek publiczny, 
pomoc stanowiąca uszczuplenie publiczne; 

 – ze względu na charakter pomocy: doraźna, restrukturyzacyjna; 
 – typ beneficjenta: udzielana podmiotom prywatnym, udzielana podmiotom 

publicznym; 
 – wielkość beneficjenta: udzielana dużym przedsiębiorstwom, udzielana śred-

nim przedsiębiorstwom, udzielana małym przedsiębiorstwom, udzielana 
mikroprzedsiębiorstwom; 

 – podmiot udzielający wsparcia: rządowa, samorządowa mieszana, udzielana przez 
organy publiczne, udzielana przez podmioty dysponujące środkami publicznymi.



219Wsparcie przedsiębiorczości w ramach systemu pomocy publicznej w Polsce

Zarówno pomoc publiczna, jak i pomoc de minimis udzielana jest przez organy 
publiczne w różnej formie. Na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej można wy-
różnić podstawowe grupy pomocy publicznej i pomocy de minimis. Skutki zastosowania 
poszczególnych instrumentów wsparcia mogą mieć charakter pasywny (pośredni) lub 
aktywny (bezpośredni) dla działalności podmiotu udzielającego wsparcia. W pierwszym 
przypadku będą powodowały uszczuplenie puli środków publicznych, w drugim zaś 
zmniejszenie na skutek znacznie mniejszych wpływów publicznych przy jednoczesnym 
obniżeniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich w szczególności 
(por. tabela 2).

Tabela 2. Formy udzielanej pomocy państwa

Formy pomocy aktywnej Formy pomocy pasywnej
Dotacje: dotacje, dopłaty do 
oprocentowania kredytów bankowych 
(bezpośrednio  
dla przedsiębiorców), inne wydatki 
związane z funkcjonowaniem jednostek 
budżetowych lub realizacją ich zadań 
statutowych, refundacje, rekompensaty

Ulgi podatkowe: zwolnienie z podatku, 
odliczenie od podatku, obniżka lub zmniejszenie, 
powodujące obniżenie podstawy opodatkowania 
lub wysokości podatku, obniżenie wysokości 
opłaty, zwolnienie z opłaty, zaniechanie poboru 
podatku, zaniechanie poboru opłaty, umorzenie 
zaległości podatkowej wraz z odsetkami, 
umorzenie odsetek od zaległości podatkowej, 
umorzenie opłaty i odsetek za zwłokę z tytułu 
opłaty (składki, wpłaty), umorzenie kar, oddanie 
do korzystania mienia będącego własnością 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związków na warunkach 
korzystniejszych dla przedsiębiorcy od 
oferowanych na rynku, zbycie mienia będącego 
własnością Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków  
na warunkach korzystniejszych od oferowanych 
na rynku, umorzenie kosztów egzekucyjnych, 
umorzenie kosztów procesu sądowego, 
jednorazowa amortyzacja

Wniesienie kapitału do spółki Konwersja wierzytelności na akcje lub udziały
Pożyczki, kredyty preferencyjne, dopłaty  
do oprocentowania kredytów bankowych 
(dla banków), pożyczki warunkowo 
umorzone

Odroczenie lub rozłożenie na raty płatności 
podatku lub zaległości podatkowej wraz 
z odsetkami za zwłokę, odroczenie lub rozłożenie 
na raty płatności opłaty (składki, wpłaty), 
zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej 
opłaty (składki, wpłaty) wraz z odsetkami, 
odroczenie lub rozłożenie na raty płatności 
kary, odroczenie lub rozłożenie na raty kosztów 
egzekucyjnych, odroczenie lub rozłożenie  
na raty odsetek, odroczenie lub rozłożenie na 
raty kosztów procesu sądowego.

Poręczenia i gwarancje Inne

Źródło: opracowanie własne na podst. raportów o pomocy publicznej…, s. 10–11. 
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Należy wskazać, że definicja pomocy publicznej nie określa szczegółowo jej 
instrumentów, a zatem państwa członkowskie mają dowolność co do stosowania form 
wsparcia. Każde jednak wsparcie, udzielone w jakiejkolwiek formie, która narusza lub 
grozi zakłóceniem konkurencji na rynku wspólnotowym poprzez uprzywilejowanie jed-
nych przedsiębiorstw względem drugich, będzie wsparciem zabronionym z mocy prawa, 
a jego ewentualne dopuszczenie może mieć miejsce wyłącznie w następstwie procedur 
notyfikacyjnych. 

3. Tendencje w udzielaniu wsparcia publicznego w kontekście 
rozwoju przedsiębiorczości

System wsparcia przedsiębiorczości oparty na przepisach dotyczących pomocy 
publicznej powinien przyczynić się do stworzenia bardziej konkurencyjnych przedsię-
biorstw, a tym samym do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Powinien ułatwić dostęp 
do kapitału i pobudzić aktywność przedsiębiorstw w zakresie inwestowania. W kon-
sekwencji także spowodować powstanie nowych, trwałych miejsc pracy w sektorach 
gospodarki o największym potencjale rozwojowym. 

Analizując informacje syntetyczne charakteryzujące pomoc publiczną udzieloną 
przedsiębiorstwom na przestrzeni ostatnich lat2, należy stwierdzić, że ogólna wartość 
pomocy publicznej, z wyjątkiem 2010 roku, wykazuje tendencję wzrostową. Najwięcej 
pomocy publicznej udzielonej podmiotom gospodarczym przyznano w 2014 roku (kwota 
25 262,8 mln zł, co stanowiło 1,46% PKB). Należy wskazać, że na tle pomocy publicznej 
sensu stricto pomoc de minimis stanowi niewielką jej część. Ze względu na fakt, że jest 
ona najbardziej popularna wśród podmiotów sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz że jest to pomoc o małej wartości (całkowita kwota pomocy przyznanej przez pań-
stwo jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat 
podatkowych), wartość pomocy de minimis w Polsce nie przekroczyła nigdy progu 30% 
pomocy finansowej państwa. 

Wartość wsparcia de minimis w Polsce podlega stałej i dynamicznej tendencji 
wzrostowej. Ma to zapewne związek ze zwiększającą się rolą środków europejskich 
w finansowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego w ostatnich latach. Najwięcej po-
mocy de minimis udzielono w roku 2014 (wówczas odnotowano także jej największy 
wzrost, tj. ok. 12% w porównaniu z rokiem poprzednim). W roku 2014 również liczba 
beneficjentów pomocy de minimis była większa w porównaniu z 2013 (o ok. 39 tys.) oraz 
więcej było podmiotów udzielających pomocy (o ok. 130), co przełożyło się na większą 
liczbę przypadków pomocy de minimis (o ok. 80 tys.) (Raporty o pomocy publicznej…, 
s. 8–9). Należy jednak podkreślić, że w odróżnieniu od pomocy de minimis głównymi 

2  Do analizy sytuacji w zakresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom służą przede wszyst-
kim raporty opracowane na bazie sprawozdań o udzielonym wsparciu przygotowane przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).
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beneficjentami pomocy publicznej sensu stricto były i są w Polsce duże przedsiębiorstwa 
(tj. ponad 50% ogółu pomocy). Natomiast biorąc pod uwagę formę prawną prowadzonej 
działalności, największe wsparcie otrzymali przedsiębiorcy prywatni. 

Jak wynika z analizowanych raportów, najczęściej stosowaną formą publicznego 
wsparcia są dotacje, refundacje oraz ulgi i zwolnienia. Ma to związek z coraz to większą 
skalą wykorzystania instrumentów europejskich w finansowaniu działalności przedsię-
biorstw. Wzrost wartości pomocy udzielanej przedsiębiorcom związany był z realizacją 
programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (dotacje z funduszy 
unijnych, głównie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego), a także z wygaśnięciem niektórych programów, które obejmo-
wały instrumenty wsparcia realizowane po ich zakończeniu jako pomoc de minimis. 

Oceniając wielkość pomocy de minimis w układzie poszczególnych województw, 
warto odnieść się do poziomu przedsiębiorczości charakteryzującej poszczególne woje-
wództwa, w których udzielano wsparcia (por. tabela 3). 

Tabela 3.  Udział województw w ogólnej wartości pomocy publicznej i pomocy de minimis 
na tle poziomu przedsiębiorczości województw w 2014 roku (w %)

Województwo

Udział  
w pomocy  

publicznej ogółem 
(w %)

Poziom 
przedsiębior-
czości (w %)

Udział  
w pomocy de 

minimis ogółem 
(w %)

Poziom 
przedsiębior-
czości (w %)

Mazowieckie 20,5 18 14,5 18
Łódzkie 15,9 5,8 6,1 5,8
Śląskie 14,3 11,2 9,9 11,2
Wielkopolskie 8,9 9,8 10,2 9,8
Dolnośląskie 6 8,5 6,8 8,5
Małopolskie 5,1 8,7 8,9 8,7
Podkarpackie 4,7 3,9 7,2 3,9
Warmińsko-mazurskie 4,6 3 3,9 3
Kujawsko-pomorskie 4,3 4,7 5,7 4,7
Pomorskie 3,2 6,7 5,9 6,7
Lubelskie 2,8 4,2 5,5 4,2
Świętokrzyskie 2,6 2,7 3,1 2,7
Lubuskie 2,6 2,7 2,6 2,7
Zachodniopomorskie 2,3 5,3 4,4 5,3
Podlaskie 1,6 2,4 3 2,4
Opolskie 0,6 2,4 2,3 2,4

Źródło: opracowanie własne na podst. raportów UOKIK (raporty o pomocy publicznej 
i raporty o pomocy de minimis w 2014 r.).
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Poziom przedsiębiorczości województw oznacza nic innego jak udział przedsię-
biorstw prowadzących działalność gospodarczą w danym województwie w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce. Dzięki temu wskaźnikowi można określić 
realizację celów gospodarczych, w tym pobudzanie przedsiębiorczości. Z przywołanych 
danych wynika, że udział wartości pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorstwom 
znacznie przewyższył poziom przedsiębiorczości w województwie łódzkim3, mazowiec-
kim, śląskim. Należy wskazać, że w większości województw sytuacja była odwrotna, 
np. w województwie pomorskim, małopolskim czy zachodniopomorskim. Z zestawienia 
danych dotyczących pomocy de minimis wynika natomiast, że w takich województwach, 
jak: wielkopolskie, małopolskie, podkarpackie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, 
warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie, udział pomocy de minimis w ogólnej 
wartości pomocy de minimis przewyższa poziom przedsiębiorczości tych regionów. 
Sytuacja wygląda odwrotnie w mazowieckim, dolnośląskim, śląskim, zachodniopo-
morskim i pomorskim, w przypadku których udział łącznej pomocy de minimis udzie-
lonej przedsiębiorstwom był niższy od poziomu przedsiębiorczości określonej dla tych 
województw. 

Trzeba zaznaczyć, że ocena wielkości i struktury publicznego wsparcia kierowanego 
w celu pobudzania rozwoju przedsiębiorczości jest trudna ze względu na istnienie wielu 
potencjalnych źródeł takiej pomocy, dominację form wsparcia nakierowanego na ogół 
podmiotów gospodarczych, nie zaś na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Należy 
jednak wskazać, że w ślad za polityką Unii Europejskiej wsparcie publiczne jest podpo-
rządkowane konkretnym celom określonym przez politykę gospodarczą, w tym politykę 
rynku pracy. W praktyce działania kierowane np. do małych i średnich przedsiębiorstw 
są tylko elementem różnych inicjatyw i środków podejmowanych przez sektor publiczny 
w celu realizacji założeń polityki mikro- i makroekonomicznej.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że wsparcie przedsiębior-
czości ma kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Pojawienie się nowych 
podmiotów i rozwój istniejących sprzyja łagodzeniu napięć gospodarczych i społecznych. 
Zatem zrozumiałe staje się powszechne przekonanie, że obowiązkiem państwa powinno 
być wspieranie przedsiębiorców bez względu na to, czy jest to opłacalne i jak wpływa na 
konkurencję (Postuła, Werner, 2006, s. 64). Przy tym jednak należy zauważyć, że pomoc 
ta powinna mieć formę aktywnej partycypacji państwa w procesach gospodarki rynko-
wej, co zresztą wynika z regulacji unijnych, które obecnie determinują skalę i sposób 
udzielania wsparcia. 

3  Co było wynikiem udzielenia pomocy publicznej spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
S.A. w kwocie stanowiącej 73,2% całkowitej wielkości pomocy udzielonej w tym województwie.
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W Polsce zarówno pomoc publiczna spełniająca przesłanki art. 107 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak i pomoc de minimis odznacza się tendencją 
rosnącą. Zauważalne jest to zarówno w analizie wielkości, jak i struktury pomocy 
udzielanej przedsiębiorstwom. Choć porównanie wielkości udzielonej pomocy publicznej 
spełniającej przesłanki art. 107 TFUE i pomocy de minimis prowadzi do wniosku, że tej 
drugiej udziela się mniej, to można zauważyć tendencję rosnącą w jej udzielaniu. System 
wsparcia przedsiębiorczości przy wykorzystaniu środków publicznych ma zatem coraz 
większe znaczenie w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. 

Z drugiej jednak strony trzeba zauważyć, że istnieją dość znaczne dysproporcje 
między przedsiębiorcami mikro i małymi, wśród których zasady przyznawania wsparcia 
nie są tak dobrze znane, a przedsiębiorcami średnimi i dużymi. Głównym wyzwaniem dla 
sektora publicznego w najbliższym czasie powinno być zatem ukierunkowanie wsparcia 
właśnie na kluczowy dla polskiej gospodarki sektor małej i średniej przedsiębiorczości, 
a także zastosowanie działań zachęcających do poznania zasad i wykorzystania instru-
mentarium oferowanego w ramach systemu pomocy publicznej. Ze względu na fakt, że 
małe i średnie przedsiębiorstwa mają kluczowe znaczenie dla zatrudnienia oraz stanowią 
siłę napędową polskiej gospodarki, polityka państwa powinna być nakierowana na rozwój 
niewykorzystanego w pełni potencjału polskich małych i średnich przedsiębiorstw. 

Analizując znaczenie pomocy de minimis i jej szczególnej roli w systemie pomocy 
publicznej w Polsce, należy podkreślić, że oba systemy wsparcia publicznego wykazują 
wiele cech wspólnych. Wyraża się to przede wszystkim w dominacji bezpośrednich wydat-
ków publicznych w formie dotacji i refundacji oraz dominacji prywatnych przedsiębiorstw 
wśród beneficjentów pomocy. Ważną kwestią jest tu także związek między wielkością 
udzielonego wsparcia a poziomem przedsiębiorczości. Wnioski w tym zakresie pozwalają 
stwierdzić, że udział pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom w poszczególnych 
regionach w Polsce w ogólnej wartości pomocy de minimis jest adekwatny do poziomu 
ich przedsiębiorczości. Tendencja ta jest zbliżona, a wyższy poziom udzielonego wsparcia 
w odniesieniu do poziomu przedsiębiorczości województw dotyczy najczęściej tej samej 
grupy regionów.
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Streszczenie. Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem dłuż-
nych instrumentów finansowych zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza przy poszukiwaniu przez nie 
możliwości pozyskania kapitału w celu realizacji inwestycji finansowych ze środków Unii Europej-
skiej. W Polsce JST mają do wyboru uplasowanie emisji obligacji na rynku zorganizowanym lub 
rynku niezorganizowanym. Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia urynkowienia 
obligacji komunalnych w Polsce w latach 2009–2015 poprzez ocenę wielkości rynku, porównanie 
wartości emisji na rynku zorganizowanym i niezorganizowanym, analizę płynności oraz ocenę 
struktury inwestorów. Wyniki badań wskazują na słaby stopień urynkowienia obligacji komunal-
nych w Polsce, niską płynność walorów oraz dominację banków wśród obligatariuszy. 

Wprowadzenie

Rynek kapitałowy w Polsce umożliwia finansowanie z wykorzystaniem dłużnych 
papierów wartościowych podmiotom gospodarczym, jak również jednostkom samorządu 
terytorialnego. Finansowanie przez gminy i powiaty zadań z wykorzystaniem dłużnych 
instrumentów finansowych jest istotne, zwłaszcza przy poszukiwaniu przez JST moż-
liwości pozyskania kapitału w celu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej (Filipiak, 2015).

Pomimo rozwoju struktury organizacyjnej i zmian regulacji prawnych polski rynek 
obligacji komunalnych należy do najsłabiej rozwiniętych segmentów krajowego rynku 
kapitałowego. Potwierdzeniem powyższego stwierdzenia są jego cechy ilościowe. Po 
pierwsze, według danych na koniec 2014 roku obligacje komunalne stanowiły niewiele 
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ponad 3% ogólnej wartości długoterminowych papierów dłużnych będących w obrocie 
wyemitowanych przez podmioty krajowe. Po drugie wskaźnik relacji zadłużenia jedno-
stek samorządu terytorialnego z tytułu emisji obligacji względem poziomu PKB – będący 
miarą rozwoju rynku – w roku 2014 wynosił zaledwie 1,1%1. 

Uruchomienie we wrześniu 2009 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie i spółkę BondSpot S.A. zorganizowanego rynku pierwotnego i wtórnego 
instrumentów dłużnych Catalyst umożliwiło jednostkom samorządu terytorialnego 
emisję obligacji bez udziału banków i obrót wtórny tymi papierami wartościowymi na 
giełdowym rynku publicznym. Głównym celem niniejszego opracowania jest określenie 
stopnia urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce w latach 2009–2015. Przy czym 
stopień urynkowienia określony został poprzez ocenę wykorzystania zorganizowanego 
rynku instrumentów dłużnych do finansowania JST oraz ocenę funkcjonowania rynku 
wtórnego obligacji komunalnych. Dla realizacji celu dokonano między innymi analizy 
dynamiki stosunku wartości obligacji komunalnych notowanych na rynku Catalyst do 
wartości rynku obligacji komunalnych ogółem, dynamiki wartości nowych emisji, a także 
oceniono wartość rynku, wartość obrotów instrumentami dłużnymi na rynku Catalyst, 
jak również strukturę inwestorów.

Zakres czasowy wybrano celowo, bowiem w 2009 roku został utworzony zorgani-
zowany rynek obrotu obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, skarbowymi, a także 
listami zastawnymi Catalyst. Materiał badawczy stanowiły dane z raportów Fitch Rating 
Polska, statystyki z Biuletynów Statystycznych rynku Catalyst publikowane przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie oraz informacje z raportów Narodowego Banku 
Polskiego Rozwój systemu finansowego w Polsce z lat 2009–2014. 

1. Podstawy prawne i struktura rynku obligacji komunalnych 
w Polsce

Po zmianach ustrojowych w Polsce rynek obligacji komunalnych zaczął się rozwijać 
po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (Ustawa, 1990). 
Jednak początkowo w latach 1990–1995 jednostki samorządu terytorialnego emitowały 
jedynie obligacje mieszkaniowe, które nie są zaliczane do instrumentów rynku kapita-
łowego (Mazurek-Chwiejczak, 2011, s. 648). Dopiero ustawa o obligacjach z 1995 roku 
stworzyła podstawy prawne umożliwiające rozwój tego segmentu i regulujące rynek pa-
pierów dłużnych w Polsce (Ustawa o obligacjach, 1995; Markowski, 2002, s. 51). Ustawa 
ta obowiązywała do czasu wejścia w życie nowej ustawy o obligacjach, tj. do 1 lipca 2015 
roku (Ustawa o obligacjach, 2015).

1  Co prawda w okresie przyjętym do badań w niniejszym artykule, tj. w latach 2009–2015 wskaźnik z roku 
na rok wzrastał z poziomu 0,5% w roku 2009 do poziomu 1,1% w roku 2014, jednak jego wielkość i tak jest 
bardzo niska. 
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Wskazać należy również inne akty prawne kluczowe dla możliwości wykorzystania 
przez jednostki samorządu terytorialnego papierów dłużnych jako źródła finansowania 
(Filipiak, 2015, s. 104–106):

 – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, 
poz. 1240, ze zmianami.

 – Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegóło-
wych przepisów klasyfikowania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego 
długu publicznego, DzU 298, poz. 1767.

 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypad-
ków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych 
zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wy-
jątkiem Skarbu Państwa, DzU 250, poz. 1678.

 – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005, 
nr 183, poz. 1538, ze zmianami.

 – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicz-
nych, DzU 2005, nr 184, poz. 1539, ze zmianami.

Główny akt prawny regulujący dłużne instrumenty finansowe, Ustawa o obligacjach 
z 2015 roku w art. 4 przywołuje definicje obligacji, określając je mianem papierów warto-
ściowych emitowanych w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właści-
ciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego 
świadczenia. Równocześnie w art. 1 niniejszej ustawy określono podmioty uprawnione 
do emisji obligacji, a wśród nich gminy, powiaty oraz województwa, zwane „jednostkami 
samorządu terytorialnego”, a także związki tych jednostek oraz jednostki władz regio-
nalnych lub lokalnych innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej. Z kolei artykuł 32 tejże ustawy o obligacjach nakłada na JST obowiązek 
określenia celu emisji, ponadto zastrzeżono, że emitent nie może przeznaczyć środków 
pochodzących z emisji obligacji na inny cel. 

Kwerenda literatury przedmiotu pozwala na szeroki przegląd różnych definicji obli-
gacji2. Natomiast niewiele jest ujęć definicyjnych stricte obligacji komunalnych – zwykle 
prezentowane są jako typ obligacji wyodrębnionych według kryterium emitenta. Jedną 
z niewielu definicji obligacji komunalnych prezentuje Kozuń-Cieślak, określając je jako 
papiery wartościowe w randze długu publicznego, emitowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego w celu sfinansowania projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach 
zadań, do których wypełniania te jednostki zostały ustawowo powołane (Kozuń-Cieślak, 
2008). 

Polski rynek nieskarbowych papierów dłużnych do 30 września 2009 roku, czyli 
do momentu uruchomienia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie rynku 
obligacji Catalyst, miał charakter rynku niezorganizowanego. Emisje nieskarbowych 

2  Różne ujęcia obligacji w literaturze polskiej i zagranicznej przedstawia m.in. G. Kozuń-Cieślak (2008).
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papierów dłużnych odbywały się na ogół przy współpracy emitenta, banku i inwestora. 
Najistotniejszą rolę w procesie emisyjnym pełniły banki, będące organizatorami emisji, 
agentami emisji, dealerami, a często również obligatariuszami. Wraz z utworzeniem 
rynku Catalyst rozpoczął się nowy etap rozwoju rynku papierów dłużnych. Obecnie 
jednostki samorządu terytorialnego mają wybór między emisją na niezorganizowanym 
rynku (organizatorami emisji są głównie banki) a emisją na jednym z rynków Catalyst, na 
którym emisja obligacji może być przeprowadzana w trybie oferty prywatnej lub oferty 
publicznej (rysunek 1).

Rysunek 1. Struktura rynku obligacji komunalnych w Polsce.

Źródło: opracowanie własne na podst. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oraz www.gpwca-
talyst.pl.

Oferta prywatna ograniczona jest rygorami prawnymi wynikającymi z ustawy 
o ofercie publicznej, która definiuje ofertę prywatną jako propozycję nabycia skierowaną 
maksymalnie do 99 adresatów3. Natomiast oferta publiczna może być kierowana do nie-
ograniczonej liczby adresatów; co ważne, jednostki samorządu terytorialnego, decydując 
się na tę procedurę emisji, są obligowane do zawarcia umowy z biurem maklerskim, 
które będzie pełniło funkcję oferującego, czyli podmiotu, za którego pośrednictwem 
dokonywana będzie sprzedaż obligacji (www.gpwcatalyst.pl).

Należy zaznaczyć, że celem utworzenia Catalyst było nie tylko stworzenie rynku 
wtórnego dla papierów dłużnych, ale również standaryzacja warunków emisji, a dzięki 
autoryzacji Catalyst również możliwość określania ryzyka inwestycyjnego oraz zwięk-
szanie płynności obrotu – co szczególnie istotne z punktu widzenia celu artykułu.

3  Ponadto nie można korzystać ze środków masowego przekazu w celu promocji oferty.
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2. Aktywność jednostek samorządu terytorialnego  
na rynku kapitałowym

Ocena wykorzystania dłużnych instrumentów finansowych przez JST oraz rozwo-
ju rynku komunalnych instrumentów dłużnych w Polsce była głównym przedmiotem 
rozważań publikacji zwartych, jak również artykułów naukowych4. Główne wnioski 
wynikające z kwerendy wymienionych publikacji są następujące:

 – Głównymi przyczynami finansowania JST poprzez emisje obligacji na rynku 
Catalyst są promocja, podniesienie wiarygodności, a dopiero na trzecim miejscu 
finansowanie (Brzozowska, 2015; Filipiak, 2015).

 – Przychody pozyskane z emisji obligacji JST przeznaczają przede wszystkim 
na gospodarkę komunalną oraz kontynuację niezakończonych projektów 
(Brzozowska, 2015).

 – Emisje obligacji komunalnych są urzeczywistnieniem zasad przejrzystości 
i jawności finansów publicznych (Filipiak, 2015).

 – Cel emisji często określany jest bardzo ogólnie i zwykle odnosi się do finansowa-
nia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, 
pożyczek czy emisji papierów wartościowych (Mosionek-Schweda, Panfil, 2014).

 – Wielkość zapotrzebowania JST na kapitał dłużny ulega zmianie i może być nie-
zależna od potencjału gospodarczego i wielkości dochodów (Kamiński, 2012).

 – Zorganizowany rynek obrotu obligacjami komunalnymi może stać się dla JST 
tańszym i bardziej elastycznym niż kredyt źródłem finansowania zadań inwe-
stycyjnych (Adamiak, Kołosowska, Voss, 2012).

 – Na decyzję o emisji obligacji wpływ mają m.in. regulacje prawne, według któ-
rych banki kredytujące JST wyłaniane są w drodze przetargu, natomiast wyboru 
organizatora emisji obligacji można dokonać w procedurze konkursu. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że finansowanie poprzez emisję obligacji cechuje się większą 
elastycznością. Poza tym nie istnieje wymóg ustanawiania zabezpieczeń emisji. 

W latach 2002–2009 podstawową barierą rozwoju rynku obligacji komunalnych 
była niewielka skala pojedynczych emisji, będąca efektem niewielkich potrzeb pożycz-
kowych gmin i powiatów. Zmiana nastąpiła w roku 2009, kiedy wartość zadłużenia JST 
z tytułu długoterminowych papierów dłużnych odnotowała duży wzrost (na koniec 2009 r.  
wartość rynku obligacji komunalnych wynosiła 6,9 mld zł, co stanowiło 55-procentowy 
wzrost w stosunku do końca 2008 roku). Za najważniejszy czynnik wpływający na rozwój 
rynku obligacji komunalnych (a dokładniej na wzrost wartości tego rynku) uważa się 
konieczność sfinansowania wkładów własnych w projektach i programach inwestycyj-
nych w zakresie m.in. ochrony środowiska i infrastruktury drogowej, realizowanych 
z wykorzystaniem środków z UE (Sobolewski, Tymoczko, 2010).

4  Szerokie studium analiz i ocen prezentują m.in. następujące prace: Kozuń-Cieślak (2008); Kamiński (2012); 
Filipiak  (2015); Brzozowska (2015), Mosionek-Schweda, Panfil (2014); Adamiak, Kołosowka, Voss (2012). 
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W okresie przyjętym do badania w niniejszym opracowaniu wzrasta znaczenie 
obligacji komunalnych jako źródła finansowania zewnętrznego jednostek samorządów 
terytorialnych, co potwierdza rosnący ich udział w całkowitym zadłużeniu (rysunek 2). 
W 2009 roku 17,1% długu JST stanowił dług z tytułu emisji obligacji, natomiast od roku 
2013 już ponad jedna czwarta długu to dług obligacyjny.

Rysunek 2. Udział zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych do zadłużenia JST 
ogółem.

Źródło: opracowanie własne na podst. Sobolewski, Tymoczko (2010, 2011, 2012, 2013); 
Rozwój systemu finansowego… (2014, 2015).

Niemniej analiza kolejnych danych wskazuje na słabą aktywność polskich JST na 
rynku kapitałowym. Mimo to wartość rynku obligacji komunalnych w badanym okresie 
z roku na rok wzrastała (tabela 1). Natomiast udział rynku obligacji komunalnych w rynku 
nieskarbowych papierów dłużnych nie uległ większym zmianom i oscylował w przedziale 
13–16%. Również wskaźnik informujący o udziale rynku obligacji komunalnych w rynku 
długoterminowych papierów dłużnych, wzrastający z poziomu 1,5% w roku 2009 do 3% 
w latach 2013–2014, wskazuje na ich małe znaczenie na rynku kapitałowym (Sobolewski, 
Tymoczko, 2010; 2011; 2012; 2013).
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Tabela 1. Wartość rynku obligacji komunalnych w latach 2009–2015

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wartość rynku obligacji 
komunalnych na koniec danego 
roku (mln zł)

6 906 10 855 14 350 15 619 18 551 19 109 20 019

Dynamika w skali roku (%) 35 57 32 9 19 3 5

Udział rynku obligacji 
komunalnych w rynku 
nieskarbowych papierów 
dłużnych (%)

14,39 16,13 14,71 13,27 15,05 13,70 13,66

Źródło: opracowanie własne na podst. danych Fitch Polska.

Wartość wprowadzonych do obrotu obligacji komunalnych w badanym okresie cha-
rakteryzowała się dużą zmiennością (tabela 2). Wartość nowych emisji była największa 
w roku 2010, wówczas samorządy pozyskały ponad 4,6 mld zł. Spadek wartości rynku 
pierwotnego w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2013 związany był głównie ze zmianami 
prawnymi wprowadzającymi nowe limity zadłużenia JST5.

Tabela 2. Wartość wyemitowanych obligacji komunalnych w danych roku

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wartość wyemitowanych obligacji 
komunalnych (mld zł) 3,1 4,64 4,57 2,58 4,46 2,12 2,18

Stopa wzrostu r/r (%) 244 50 –2 -44 73 –52 3

Źródło: opracowanie własne na podst. danych Fitch Polska.

Dane wskazują, że wartość obligacji komunalnych będących w obrocie na rynku 
zorganizowanym w badanym okresie wzrosła z poziomu 930 mln zł w roku 2009 do 
3189 mln zł w roku 2015. Natomiast udział wartości obligacji komunalnych notowanych 
na Catalyst w ogólnej wartości instrumentów dłużnych wyemitowanych przez JST nie 
zmienił się znacząco i oscylował między 13% a 16% (najniższy był w 2009 roku – 13,5%, 
a najwyższy w latach 2013–2014 – 16,6%) (rysunek 3). Widać więc, że pomimo wzrostu 
wartości rynku obligacji komunalnych oraz wzrostu wartości emisji instrumentów dłuż-
nych JST na Catalyst zdecydowana większość walorów komunalnych emitowana jest na 
rynku niezorganizowanym. 

5  Zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych relacja rocznej kwoty spłaty 
zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i kosztów ich obsługi do wartości planowanych dochodów 
ogółem nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat relacji 
dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące 
do dochodów ogółem.
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Rysunek 3. Wartość rynku obligacji komunalnych na koniec danego roku (mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podst. danych Fitch Polska oraz raportów rocznych www.
gpwcatalyst.pl.

Warto zaznaczyć, że na rynku Catalyst największym emitentem obligacji wśród 
JST pozostaje Warszawa. W roku 2009 wprowadziła do obrotu obligacje o wartości  
600 mln zł, w 2010 r. – 900 mln, a na koniec kolejnego roku zadłużenie stolicy z ty-
tułu wyemitowanych obligacji komunalnych na rynku zorganizowanym przekroczyło  
2,1 mld zł, co stanowiło aż 95% ogólnej wartości obligacji komunalnych na Catalyst. 
W kolejnych latach było podobnie, co prawda Warszawa nie wprowadzała nowych emisji,  
ale udział jej instrumentów w wartości obligacji komunalnych na Catalyst pozostał 
dominujący – 88% w roku 2012, 66% w roku 2015.

3. Płynność obligacji komunalnych a struktura inwestorów

Rynek obligacji komunalnych pozostaje nie tylko najmniejszym segmentem krajo-
wego rynku papierów dłużnych, ale również najmniejszym segmentem rynku Catalyst 
(tabela 3). Jego wartość w pierwszym roku funkcjonowania rynku wynosiła 8,7% wartości 
wszystkich instrumentów dłużnych wprowadzonych do obrotu na Catalyst, natomiast 
w roku 2015 zaledwie 0,52%.

Płynność obrotu na rynku wtórnym świadczy o atrakcyjności inwestycyjnej (bądź 
jej braku) instrumentu finansowego. Zwykle oceniana jest na podstawie wartości obrotów, 
wolumenu obrotów oraz wskaźnika obrotów. Ze względu na dostępne dane i ograniczenia 
redakcyjne dokonano oceny wartości obrotów obligacjami komunalnymi. 
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Tabela 3.  Wartość wyemitowanych obligacji na rynku Catalyst według kryterium 
emitenta

Rodzaj 
instrumentów 
finansowych 
wg kryterium 

emitenta

Wartość emisji (mln zł)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Korporacyjne 9 719 19 755 37 749 49 951 55 820 60 867 66 393
Komunalne 930 1 753 2 222 2 374 3 088 3 187 3 189
Skarbowe – – 491 617 514 974 560 241 480 506 543 552

Źródło: opracowanie własne na podst. raportów rocznych www.gpwcatalyst.pl.

Wartość obrotów obligacjami komunalnymi na rynku Catalyst charakteryzowała 
się dużą zmiennością, największa była w roku 2010 i wynosiła łącznie ponad 193 mln zł.  
W późniejszych latach obroty spadały mimo wzrostu wartości rynku i wzrostu liczby 
emitentów – najniższe były w roku 2012 – niecałe 11 mln zł – i w roku 2015 – nieco ponad 
12 mln zł (tabela 4).

Tabela 4. Obroty obligacjami komunalnymi na Catalyst

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wartość obrotów transakcje sesyjne 
(mln zł) 62,68 124,21 41,76 10,83 7,23 17,48 10,29

Liczba transakcji sesyjnych 181 621 432 279 169 204 69

Średnia wartość transakcji (tys. zł) 346 200 97 38 43 86 149
Wartość obrotów transakcje pakietowe 
(mln zł) 14 69,6 1,59 0 12,33 0,56 1,74

Liczba transakcji pakietowych 1 9 2 0 13 1 1

Źródło: opracowanie własne na podst. raportów rocznych www.gpwcatalyst.pl.

Nie tylko fakt spadającej wartości obrotów jest istotny z punktu widzenia płynności 
rynku, ale również duża koncentracja obrotów na obligacjach Warszawy. W roku 2010 
96% wartości obrotów wszystkich obligacji komunalnych przypadało na instrumenty 
dłużne Warszawy, w kolejnych latach wskaźnik koncentracji obrotu ulegał zmianom, ale 
i tak był bardzo wysoki, zwłaszcza w latach 2011, 2012 i 2015, kiedy to wynosił odpo-
wiednio 85%, 87% i 78% (najniższy był w roku 2013 i wynosił 16%, co było wynikiem 
precedensowo wysokich transakcji pakietowych na obligacjach miast Przemyśl i Siedlce, 
które zwiększyły wartość ogólną transakcji instrumentami JST na rynku Catalyst).

Wpływ na urynkowienie instrumentów finansowych oraz na płynność obrotu ma 
niewątpliwie również struktura inwestorów. Dostępne dane wskazują na silną dominację 
banków jako obligatariuszy (tabela 5). 
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Tabela 5. Struktura posiadaczy obligacji komunalnych w Polsce (%)

Inwestorzy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Banki 81,78 87,64 91,70 92,65 91,67 92,48 89,28
Przedsiębiorstwa 0,00 0,04 0,90 0,94 0,83 0,59 0,48
Inwestorzy zagraniczni 9,59 2,72 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
Fundusze emerytalne 5,78 4,30 3,00 2,65 1,73 1,35 4,34
Fundusze inwestycyjne 2,07 3,53 3,20 2,61 2,74 3,04 2,49

Firmy ubezpieczeniowe 0,74 1,58 1,00 1,08 2,96 2,53 2,77

Źródło: opracowanie własne na podst. Fitch Polska za lata 2009–2015.

Inwestorzy zagraniczni od roku 2011 w zasadzie nie są obecni na rynku obligacji 
komunalnych. Niewielki jest też udział pozostałych inwestorów instytucjonalnych. 
Niewątpliwie słuszna jest konkluzja wynikająca z wcześniejszych badań, że silna kon-
centracja obligacji emitowanych przez JST skutkuje niską płynnością papierów warto-
ściowych, a także nie wpływa na dywersyfikację portfeli inwestorów (Brzozowska, 2015).

W przeciwieństwie do regulacji obowiązujących na rynku amerykańskim inwesty-
cje w obligacje komunalne w Polsce nie są zwolnione z podatku, co mogłoby zwiększyć 
ich atrakcyjność inwestycyjną (Kozuń-Cieślak, 2008).

Podsumowanie

Wyniki badań wskazują na słaby stopień urynkowienia obligacji komunalnych 
w Polsce. Po pierwsze, świadczy o tym dominacja rynku niezorganizowanego, tylko 
ok 16% obligacji wprowadzanych jest na rynek zorganizowany Catalyst. JST chętniej 
korzystają z rynku niezorganizowanego i usług banków jako organizatorów emisji 
obligacji komunalnych. Po drugie, na rynku wtórnym Catalyst obrót obligacjami komu-
nalnymi charakteryzuje się niską płynnością i znaczną koncentracją obrotów na walorach 
Warszawy. Kolejnym argumentem świadczącym o słabym urynkowieniu jest dominacja 
banków wśród obligatariuszy, co wpływa w konsekwencji na słaby rynek wtórny.

W najbliższych latach rozwój rynku obligacji komunalnych oraz rozwój tego 
segmentu na rynku Catalyst zdeterminowany będzie obowiązującymi od 2014 roku 
limitami zadłużenia, a także skalą inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 
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THE DEGREE OF MARKETIZATION OF MUNICIPAL BONDS IN POLAND

Keywords: capital market, municipal bonds, Catalyst market
Summary. Financing with the use of municipal bonds is gaining in importance, especially regard-
ing implementation investment projects financed from European Union funds. Local government 
units have the choice of emissions on the market organized and unorganized market. The aim of 
the article is to examine the degree of marketization of municipal bonds in Poland in the years 
2009–2015 by comparing the emissions markets, liquidity analysis and evaluation of the structure 
of investors. The results indicate a low level of marketization of municipal bonds in Poland, low 
illiquidity and the dominance of banks among the bondholders.
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Streszczenie. Współczesny rozwój jednostek przestrzennych jest nacechowany wieloma zjawi-
skami. W najnowszych teoriach zwraca się uwagę na wzrost znaczenia zasobów endogenicznych. 
Procesy globalizacji przynoszą wzrost znaczenia metropolii. W gospodarce polskiej wszystkie 
szczeble samorządu terytorialnego starają się stymulować swój rozwój m.in. poprzez rozbudowę 
infrastruktury. Problemem jest skromność środków finansowych. Dotychczas środki pochodzące 
z funduszy unijnych odegrały w tym procesie istotną rolę. Przyszłość jednak będzie wymagała od 
decydentów jednostek przestrzennych wypracowania nowych postaw wobec procesów rozwoju.

Wprowadzenie

Podstawowymi formami warunkującymi działalność człowieka są czas i przestrzeń. 
O ile czas jest elementem stałym w życiu człowieka, o tyle przestrzeń jest kategorią 
zróżnicowaną i w znacznym stopniu determinującą działalność gospodarczą. Samo 
pojęcie przestrzeni jest często niejednoznaczne, różnie definiowane w różnych naukach 
czy dziedzinach życia człowieka (Miszczak, Przybyła, 2008). Analizując opracowania 
poświęcone temu zagadnieniu, należy z całą mocą podkreślić, że pojęciu przestrzeni 
przypisywana jest interpretacja daleko wychodząca poza intuicyjne określenie przestrzeni 
fizycznej. Z punktu widzenia ekonomii można przyjąć, że jest ona rezultatem pracy i po-
działu pracy, równocześnie będąc obiektywizacją tego, co społeczne, a w konsekwencji 
tego, co duchowe. Oznacza to, iż także za sposobem wytwarzania w przestrzeni kryją 
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się systemy wartości. Skutkuje to tym, że określona przestrzeń może mieć dla różnych 
społeczności różne wartości (Sieracka-Nowakowska, 2011, s. 57). Co jest związane z tym, 
że każda grupa społeczna, jak podkreśla Wallis, użytkuje i kształtuje przestrzeń na trzy 
sposoby (Wallis, 1990, s. 24):

 – nadając jej określone kształty,
 – tym stworzonym kształtom przypisując określone funkcje i wartości,
 – przyjmując adekwatne formy zachowań i postaw do ukształtowanych ram 

przestrzennych.
W świetle tego można stwierdzić, że ostateczny stan i forma przestrzeni jest zawsze 

wypadkową oddziaływania czterech czynników, takich jak (Gaczek, 2003, s. 72):
 – środowisko naturalne,
 – poziom rozwoju techniki i technologii,
 – system wartości i kategorie kultury,
 – podmioty (aktorzy) kształtujące przestrzeń.

Same formy przestrzennego zagospodarowania określane są jako obszary o określo-
nym przeznaczeniu i funkcjach wraz z występującym tam wyposażeniem materialnym 
(uzbrojeniem) oraz zlokalizowanymi urządzeniami. W ramach tych form występuje 
przestrzeń produkcji, konsumpcji, wymiany i symboliki.

Celem artykułu jest wskazanie na nowe ujęcia teoretyczne podejmujące próbę 
wyjaśnienia zjawiska rozwoju współczesnych jednostek przestrzennych oraz znaczenia 
procesów globalizacji i metropolizacji. Dodatkowo podjęta jest próba wskazania pod-
stawowych problemów rozwojowych stojących przed polskimi jednostkami samorządu 
terytorialnego w wybranych wymiarach i skalach.

1. Rozwój jednostek przestrzennych, ujęcie teoretyczne

Procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w przestrzeni mają zawsze wielowy-
miarowy charakter, a przy tym występują zawsze w określonych punktach tej przestrzeni. 
Dlatego w najnowszych teoriach rozwoju zwraca się uwagę na określone zasoby lokalne, 
tj. o charakterze endogenicznym. W takim podejściu zawarta jest idea traktowania 
wszystkich zasobów lokalnych o charakterze specyficznym w sposób tak samo ważny. 
Nieporozumieniem jest przypisywanie konkretnym ich wymiarom dominującego zna-
czenia, np. bardzo często podnoszenie problematyki ekologicznej. Takie podejście nie 
służy prawidłowej realizacji procesu rozwoju, a wręcz w wielu sytuacjach tworzy barierę, 
a nawet prowadzi do konfliktów, co uwidacznia się na licznych obszarach naszego kraju. 
Ponieważ poszczególne zasoby są w sposób niejednolity rozmieszone w przestrzeni, 
a dodatkowo ich wykorzystywanie odbywa się w różnym stopniu oraz z różną intensyw-
nością, wywołuje to problem nierównomiernego rozłożenia kształtowania się zjawisk roz-
wojowych w przestrzeni, co określane jest mianem polaryzacji. Jednym z istotniejszych 
nurtów zajmujących się współcześnie badaniem przyczyn nierównomiernego rozwoju 
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poszczególnych obszarów jest nowa geografia ekonomiczna (NEG). Za jej prekursora 
uznaje się P. Krugmana. Głównym odkryciem modeli rdzenia i peryferii (CP) powsta-
łych w ramach NEG było stwierdzenie, iż regiony o większym rynku wewnętrznym 
mają relatywnie większy sektor przetwórstwa przemysłowego (niż mogłoby to wynikać 
z wielkości ich rynku). Istniejące powiązania popytowo-podażowe powodują bowiem, że 
koncentracja aktywności gospodarczej w ramach jednego obszaru jest opłacalna zarówno 
dla działających tam przedsiębiorstw, jak i pracobiorców (Korenik, Miszczak, 2011,  
s. 11–17). Korzyści dla firm wynikają z lepszego dostępu do większego rynku zbytu 
lub tańszych półproduktów. Natomiast robotnicy w sytuacji zwiększonego popytu na 
pracę mogą wynegocjować wyższe realne wynagrodzenia (Krugman, Veenables, 1996, 
s. 959–967).

Równocześnie jednak istotny wpływ na kształtowanie się rozwoju w jednostkach 
przestrzennych mają koszty handlu. W zależności od ich wysokości mogą one bowiem 
stymulować bądź też czynić nieopłacalnym proces przestrzennej koncentracji aktywno-
ści gospodarczej. W sytuacji, gdy koszty wymiany są wysokie, koncentracja produkcji 
jest nieopłacalna i firmy są równomiernie rozmieszczone w przestrzeni. Jednak spadek 
tychże kosztów powoduje, że po przekroczeniu pewnego punktu następuje rozpoczęcie 
procesu koncentracji (aglomeryzacji). Wtedy to faworyzuje się większe i lepiej rozwinięte 
konkretne lokalizacje jako miejsce dokonywania inwestycji. Idąc dalej, dalszy spadek 
kosztów wymiany i rosnące koszty siły roboczej w obszarach, w których nastąpił proces 
koncentracji aktywności gospodarczej, może doprowadzić do odwrotnej sytuacji, w któ-
rej po przekroczeniu kolejnego punktu krytycznego dojdzie do redyspersji, a zatem część 
firm w poszukiwaniu tańszej siły roboczej zdecyduje się na przeniesienie produkcji do 
jednostek przestrzennych słabiej gospodarczo rozwiniętych.

Analogiczną analizę można rozszerzyć na większą liczbę lokalizacji, a także równie 
dobrze można ją zastosować do sektora usług. Jest to o tyle ważne, że jego udział w wy-
twarzaniu produktu krajowego brutto krajów wysoko rozwiniętych jest dominujący, co 
sprawia, że wpływ ewentualnego procesu aglomeryzacji w tym sektorze na poziom roz-
woju danej jednostki byłby dużo większy niż w przypadku przetwórstwa przemysłowego.

Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na zależność, jaka występuje między 
procesem aglomeryzacji, prowadzącym do wzrostu zróżnicowania w poziomie dochodu, 
a poziomem rozwoju gospodarczego danego obszaru. Opracowania teoretyczne łączące 
nową ekonomię geograficzną z endogenicznymi modelami wzrostu pokazują, że bezpo-
średnią konsekwencją koncentracji aktywności gospodarczej w konkretnych jednostkach 
przestrzennych danego kraju powinno być przyspieszenie ich stopy wzrostu. Prowadzi to 
do narastania zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi obszarami, zarówno w poziomie 
produkcji per capita, jak i realnych wynagrodzeń, zarazem wpływając korzystnie na 
tempo wzrostu całej gospodarki narodowej.

W tym procesie ważne staje się oddziaływanie na jego przebieg w taki sposób, aby 
zapobiegać nadmiernym dysproporcjom, czyli dążyć do zjawiska konwergencji realnej. 
Jaką politykę powinny przyjąć władze publiczne? Czy ma to być postawa nacechowana 
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szeroką interwencją, kształtowaniem wszystkich dziedzin życia, czy też usuwania głów-
nych barier, a pozostawienia procesów rozwoju wpływowi mechanizmów rynkowych. 
W dotychczasowej praktyce obserwujemy postawę władz publicznych wykorzystującą 
bardzo szeroko narzędzia interwencjonizmu. Po upływie przeszło pół wieku wykorzysty-
wania tych instrumentów przez UE warto zadać pytanie, czy wyrównywanie procesów 
rozwojowych w przestrzeni jest w ogóle możliwe? Dotychczasowa praktyka wskazuje 
na wyraźne ukształtowanie się zjawiska rozwoju nierównomiernego w przestrzeni eu-
ropejskiej, gdzie aktywność gospodarcza o charakterze ultranowoczesnym koncentruje 
się w tzw. lokomotywach rozwoju, a więc nielicznych jednostkach przestrzennych, które 
w praktyce decydują o kierunkach rozwoju całej gospodarki wspólnoty. W ostatnich 
latach mamy do czynienia z niespotykanym dotąd w historii dynamizmem (zmienno-
ścią) procesów gospodarczych, ale również, co bardzo istotne, z nowymi, dotychczas 
nieznanymi zjawiskami, występującymi w różnych dziedzinach życia człowieka, które 
zwiększają niepewność działania. Zmiany te są spowodowane kumulowaniem się procesu 
globalizacji i nakładaniem się na niego wzrostu znaczenia tzw. sektora IV, który jest 
podstawą tworzenia gospodarki opartej na wiedzy (GOW) w krajach najwyżej rozwinię-
tych (Korenik, 2007, s. 365). Państwa, których ten proces dotyczy, określa się mianem 
„klubu konwergencji” i przyjmuje się, że obejmuje on członków OECD (Baumol, Nelson, 
Wolf, 1994). W efekcie daje się zaobserwować wzrost dysproporcji w poziomach PKB per 
capita. Dzieje się tak pomimo faktu, że kraje mniej rozwinięte osiągają w długim okresie 
wyższe tempo wzrostu gospodarczego. Jednakże z drugiej strony wśród krajów wysoko 
rozwiniętych można zaobserwować powolną, ale narastającą konwergencję, rozumianą 
jako wyrównywanie się poziomów dochodu na mieszkańca (Baumol i in. 1994, s. 14).

Dotychczasowe rozważania pozwalają stwierdzić, że mimo szerokiej interwencji 
i stworzenia nowych podmiotów oddziałujących na procesy rozwoju w przestrzeni 
– problemów do rozstrzygnięcia nie ubywa, ale wręcz przybywa. Należy oczekiwać, 
że postępujące procesy przestrzennej koncentracji aktywności gospodarczej będzie 
pogłębiać zróżnicowanie dochodów występujące w gospodarce narodowej, jednocześnie 
pozytywnie wpływając na stopę wzrostu gospodarczego.

Wydaje się, że istotną kwestią jest nie tylko kształtowanie zmian ilościowych, ale 
coraz bardziej wzrastające znaczenie zmian jakościowych. Dlatego w XXI wieku kry-
stalizuje się nowa koncepcja rozwoju przestrzennego nakierowana na jakość. To właśnie 
jakość staje się elementem, który wysuwa się na plan pierwszy w procesie upodmiotowie-
nia społeczności lokalnych w ramach ewolucji i wzmacniania demokracji europejskiej. Te 
właśnie zmiany w sposób bezpośredni prowadzą do zasadniczej przebudowy funkcjono-
wania układu przestrzennego. Należy mieć na uwadze, że szczególnie nowe technologie, 
które niosą za sobą zmiany jakościowe, wywołują olbrzymie problemy w funkcjonowaniu 
wielu układów lokalnych, co przekłada się na poziom życia ludzi. Zmiany te, wydające 
się nieuniknione, wywołują rozwarstwienie (polaryzację) społeczne, prowadząc wręcz 
do wykluczenia części grupy ludzi. W efekcie przekształcenia te (a przede wszystkim 
ich wymiar jakościowy) mimo negatywnego oddziaływania stają się we współczesnym 
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procesie gospodarowania podstawą rozwoju. Jest to zarówno podkreślane w teoretycz-
nych koncepcjach rozwoju przestrzennego, jak też coraz bardziej widoczne w praktyce. 
Wydaje się, że taki proces będzie ulegał zintensyfikowaniu, stąd w świetle problemów 
o charakterze społecznym, które temu towarzyszą, pojawiają się nowe wyzwania dla 
polityki społecznej i gospodarczej, a przede wszystkim gospodarki przestrzennej. 

W kontekście powyższych spostrzeżeń należy zastanowić się nad problemem 
określenia nowych wyzwań stojących przed rozwojem przestrzennym na progu  
XXI wieku. W warunkach globalizacji i kształtowania się nowej gospodarki, intensyfika-
cji, ale też gwałtownego wzrostu procesów gospodarczych wywołanych informatyzacją, 
nasiliła się niepewność we wszystkich dziedzinach życia, co skutkuje dużą niestabil-
nością układów gospodarczych. Takie kształtowanie się tych procesów paradoksalnie 
sprzyja temu, że niektóre układy przestrzenne będą się dalej umacniać gospodarczo, 
a niektóre (jeśli nie wykształciły własnych mechanizmów obronnych, opartych przede 
wszystkim na endogenicznym potencjale) będą przeżywały problemy, które są wyni-
kiem coraz większego uzależniania się od turbulentnego otoczenia. W takiej sytuacji 
rozwój przestrzenny nabiera charakteru ciągłych zmian o charakterze jakościowym. 
Zmiany te stanowią podstawę rozwoju, przy czym w mniejszych układach przestrzen-
nych nie powinny mieć charakteru skokowego, ale raczej ewolucyjny, ponieważ wraz 
z przechodzeniem przez poszczególne etapy rozwoju społeczność lokalna nie tylko 
nabywa określoną wiedzę, ale także kumuluje doświadczenie (wzrasta kapitał społeczny).  
W takich uwarunkowaniach szczególna rola spoczywa na podmiotach odpowiedzialnych 
za prowadzenie polityki lokalnej czy regionalnej, bowiem powinny one koncentrować się 
na wzmacnianiu wewnętrznych, często bardzo unikatowych zasobów, które w dłuższej 
perspektywie będą stanowiły podstawę rozwoju jednostek przestrzennych. Takie podej-
ście widoczne jest także w teorii, gdzie eksponuje się przejście od klasycznych koncepcji 
rozwoju, np. bazy ekonomicznej (gdzie podstawą rozwoju jest m.in. produkcja i sprzedaż 
towarów na zewnętrznych rynkach), do koncepcji wzrostu endogenicznego. Modele te 
próbują wyeliminować podstawową słabość wszystkich modeli neoklasycznych, jaką 
jest brak wyjaśnienia zjawiska stałego wzrostu produktu na zatrudnionego. Jest ono tam 
wyznaczone przez zmienną egzogeniczną niewyjaśnianą w modelu, czyli tempo wzrostu 
postępu technicznego. Nowe podejście włącza do modelu postęp techniczny, który trakto-
wany jest jako zmienna objaśniana. Tym samym zastosowanie znajduje tu endogenizacja 
wzrostu gospodarczego. Jednocześnie modele te oferują opis czynników determinujących 
tworzenie nowych technologii, tzn. dodatkowo są wzbogacane o nowe elementy, np. dy-
fuzję technologii, przepływ kapitału, migracje siły roboczej itd. Kolejną istotną zmianą 
w stosunku do modeli neoklasycznych jest odrzucenie założenia o pełnej dostępności 
technologii dla wszystkich jednostek przestrzennych. Zmiany w poziomie technologii 
uzależnione są tu od nakładów na działalność badawczo-rozwojową. W modelach tych 
kształt funkcji produkcji w efekcie jest uzależniony od wiedzy. Oznacza to, że środki 
skierowane do sektora badawczo-rozwojowego mogą się charakteryzować rosnącymi, 
malejącymi lub stałymi przychodami względem skali. Niewątpliwe pierwotną a zarazem 
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najistotniejszą kategorią, która w tych modelach odgrywa podstawową rolę, jest wiedza. 
W zasadzie chodzi o jej nabywanie, gromadzenie i przede wszystkim wykorzystanie 
w praktyce. Wiedza stając się obecnie jednym z istotniejszych czynników działalności 
gospodarczej, dokonuje przewartościowania pozostałych, co w konsekwencji prowadzi 
do ich rekombinacji u ujęciu szumpeterowskim. Równocześnie, jak to uzasadnia Toffler, 
jest ona uniwersalnym substytutem wszystkich innych czynników produkcji (przede 
wszystkim zasobów materiałowych i transportowych) (Toffler, Toffler, 1996, s. 40). 
Tworzenie i kumulowanie wiedzy jest współcześnie dominującym determinantem (gwa-
rantem) długookresowego rozwoju. Przy czym zdolność nabywania wiedzy (uczenia się) 
oraz wykorzystywania, czyli zarządzania własnym samorozwojem staje się podstawową 
zdolnością decydującą o sukcesie czy też porażce. Z ekonomicznego punktu widzenia jest 
ona ważnym elementem infrastruktury gospodarczej i procesów rynkowych, przy czym 
jest ona dobrem publicznym materializującym się w artefaktach i realizującym się w wy-
kształceniu poszczególnych osób (Domański, 2004, s. 264). W takim ujęciu szczególne 
trudne jest, aby umiejętnie rozpoznać takie zasoby lokalne (a następnie wzmacniać je), 
które będą stanowiły podstawę rozwoju. 

W kontekście powyższych rozważań można zauważyć, że w najnowszych trendach 
z zakresu rozwoju przestrzennego zwraca się coraz większą uwagę na stronę jakościową 
tego procesu. Występujące czynniki rozwoju, często uznawane za tradycyjne, nabierają 
nowego wymiaru.

2. Globalizacja i metropolizacja przestrzeni

Pojawienie się (jak wspominano powyżej) czwartego czynnika produkcji, tj. 
wiedzy, skutkuje asymetrią informacji w transakcjach gospodarczych. Decyduje o tym 
nie tylko wyposażenie techniczne, infrastruktura czy zasoby kapitałowe, ale też umie-
jętność i wiedza, jak je najefektywniej wykorzystać. W takiej sytuacji wzrasta w sposób 
nieuzasadniony (w stosunku do ich wielkości) pozycja dużych korporacji międzyna-
rodowych, które w sposób bardzo efektywny i utylitarny potrafią wykorzystać swoje 
atuty. W efekcie, za A. Jewtuchowicz, można stwierdzić, że „globalizacja jako przede 
wszystkim zjawisko ekonomiczne (...) oparte jest na korporacjach transnarodowych, które 
dokonują tworzenia ogólnoświatowego systemu, wiążącego i uzależniającego od siebie 
gospodarki poszczególnych państw” (Jewtuchowicz, 2005, s. 12). Jedną z przyczyn jest 
umiędzynarodowianie zarządzania w firmach prywatnych, w zasadzie chodzi tu o two-
rzenie się olbrzymich ponadnarodowych korporacji nastawionych wyłącznie na realizację 
partykularnych interesów.

Globalizacja jako proces ma charakter selektywny, tzn. dokonuje się z różnym natę-
żeniem w różnych punktach przestrzeni. Obszary, które mają odpowiednie zasoby wiedzy 
oraz kapitału, w tym kapitału ludzkiego o najwyższych kwalifikacjach, stają się liderami 
w tym procesie oraz miejscem gdzie tworzone są innowacje (Miszczak, 2010, s. 52–60). 
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W efekcie innowacje, które są absorbowane w całej gospodarce światowej, praktycznie 
wytwarzane są w niewielkiej liczbie ściśle domkniętych układów lokalnych (Gorzelak, 
Jałowiecki, 2000, s. 9). Przy czym należy pamiętać, że według badań przeprowadzonych 
w krajach wysoko rozwiniętych innowacje przyczyniają się w 80% do wzrostu efektywności 
i produktywności, a z kolei wzrost efektywności stanowi 80% wzrostu ogólnego poziomu 
produktu krajowego (Gaczek, Gulczyński, Komorowski, Romanowski, 2002, s. 10).

Z drugiej strony jednostki przestrzenne o braku tych czynników albo ich niedo-
statku zaczynają tracić kontakt z obszarami przodującymi, stając się tylko odbiorcą 
produktów i usług; o ile w ramach postępującej elastyczności struktur przestrzennych 
(Kuciński, Kudłacz, Markowski, Ziobrowski, 2002, s. 50) usługi i produkty podlegają 
globalizacji, o tyle ich wytwarzanie podlega ograniczeniu do ściśle wyznaczonych miejsc 
w przestrzeni. Przy czym obszary przodujące charakteryzują się lokalizacją na swoim 
terenie dużego, nowoczesnego ośrodka miejskiego, który tworzy wokół siebie obszar 
metropolitalny. W tych jednostkach przestrzennych zaczyna się kumulować działalność 
gospodarcza w powiązaniu z badaniami naukowymi oraz ultranowoczesnymi usługami. 
Szczególną rolę, wyjaśniającą te procesy, przypisuje się zjawisku metropolizacji, które 
jest wynikiem przekształceń postępujących w układach osadniczych pod wpływem 
globalizacji, w efekcie którego wzmacnia się znacznie pozycja właśnie wybranych 
dużych miast w gospodarce światowej. Sama metropolizacja polega na wykształcaniu 
się nowej struktury przestrzennej, która nie tylko kumuluje światowy potencjał, ale 
także zmienia dotychczasowe relacje między takim centrum a otoczeniem, czego osta-
tecznym efektem jest rozwój przestrzeni zurbanizowanej, przy czym należy pamiętać, 
że charakter tego zjawiska jest funkcjonalny, a nie morfologiczny (jak to ma miejsce 
w przypadku aglomeracji miejskiej) (Markowski, Marszał, 2006, s. 11). W świetle dotych-
czasowych rozważań uzasadnione jest stwierdzenie, iż obszary metropolitalne pełnią we 
współczesnej gospodarce funkcję bieguna wzrostu. Natomiast siła polaryzacji ośrodka 
metropolitalnego determinowana jest stopniem koncentracji potencjału demograficznego 
oraz usługowego i produkcyjnego, zaś zdolność otoczenia do poddawania się siłom pola-
ryzacyjnym (absorpcji impulsów polaryzacyjnych) związana jest z kształtem struktury 
gospodarczej i poziomem zurbanizowania. W konsekwencji relacje zachodzące między 
obszarem metropolitalnym a jego otoczeniem, polegające na wzajemnym przejmowaniu 
charakterystycznych cech strukturalnych, przyczyniają się do tworzenia spójnego układu 
sieciowego (zob. szerzej: Miszczak, 2004). Proces ten określany jest mianem polaryzacji 
strukturalnej. Może ona być rozpatrywana w czterech zakresach:

 – demograficznym,
 – urbanizacyjnym (koncentracji przestrzennej ludności),
 – struktury funkcjonalnej,
 – rynku pracy.

Należy zdawać sobie sprawę, że bez względu na to, jak ostatecznie zdefiniujemy 
obszar metropolitalny, jest on jednym z podstawowych mechanizmów wyjaśniających 
i kreujących rozwój społeczno-gospodarczy w przestrzeni. Impulsy rozwojowe najpierw 
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pojawiają się w określonym punkcie w przestrzeni, a następnie poprzez zjawisko dyfuzji 
rozprzestrzeniają się na inne obszary. 

3. Rozwój jednostek przestrzennych w Polsce 

Odnosząc powyższe rozważania do jednostek przestrzennych w Polsce, tj. gmin, 
powiatów i województw, należy stwierdzić, że jedną z podstawowych barier rozwojowych 
nadal jest infrastruktura, nie tylko jej brak, ale także jej starzenie się, czyli niedostosowanie 
do wzrastających oczekiwań wysuwanych w stosunku do niej. Aby poszczególne jednostki 
przestrzenne mogły prawidłowo się rozwijać, muszą podejmować działania związane z reali-
zacją unowocześniania i rozbudowy infrastruktury, polegające w praktyce na permanentnym 
dokonywaniu inwestycji infrastrukturalnych. Inwestycje te stanowią podstawę nie tylko 
polepszenia warunków życia mieszkańców, ale stanowią impuls do napływu inwestycji ze-
wnętrznych. Wynika to z prostego spostrzeżenia, że szanse rozwojowe danego obszaru zależą 
od wszystkich inwestycji realizowanych na jego obszarze, nie tylko inwestycji dokonywanych 
przez jego władze. Jednak to właśnie inwestycje realizowane w zakresie infrastruktury stano-
wią podstawę do przyciągania bądź odpychania innych inwestycji. Gdyż rozwój innych inwe-
stycji zależy w sposób bezpośredni od tego, co i kiedy zostanie dokonane w zakresie inwestycji 
infrastrukturalnych. Dobrze zaplanowane i przeprowadzone inwestycje infrastrukturalne 
wywołują nie tylko następne inwestycje, ale polepszają warunki funkcjonowania podmiotów 
działających już na danym obszarze. W tym momencie należy dodać spostrzeżenie, wystę-
pujące w wielu analizach i raportach (już w 1997 roku w dokumencie Instrumenty Polityki 
Rozwoju Regionalnego. Raport uzupełniający), iż w warunkach Polski rozwój infrastruktury 
technicznej pozostanie jeszcze długo najważniejszym elementem polityki regionalnej. 

Ważnym elementem w realizacji inwestycji infrastrukturalnych jest nie tylko ich 
programowalność, ale też zapewnienie środków finansowych. Mimo że dobrze przeprowa-
dzone inwestycje stają się potencjalnym źródłem wzrostu przyszłych dochodów, to jednak 
w danym czasie ich finansowanie pozostaje w konflikcie z innymi wydatkami bieżącymi 
jednostki samorządu terytorialnego, w tym z konsumpcją. Jest to spowodowane tym, że 
taka inwestycja charakteryzuje się dużą kapitałochłonnością i długim okresem zwrotu 
wyłożonego kapitału. Przy skromności środków publicznych na wszystkich szczeblach 
jednostek samorządu terytorialnego niezbędne jest poszukiwanie dodatkowych środków. 
Obecnie coraz większą popularność zyskuje montaż finansowy. Montaż finansowy polega 
na pozyskiwaniu środków z kilku różnych źródeł w celu sfinansowania określonego 
przedsięwzięcia, przy czym środki te mogą być pozyskiwane zarówno od inwestorów, jak 
i z kredytu (w tym z emisji obligacji). Zaletami montażu finansowego z punktu widzenia 
danej jednostki są (Gończak-Kucharczyk, Herbat, Chmura, 1998, s. 55):

 – możliwość przeprowadzenia znacznie większej liczby inwestycji za pomocą tych 
samych środków;

 – rozłożenie ryzyka inwestycyjnego na większą liczbę zaangażowanych inwestorów;
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 – możliwość wykorzystania do celów inwestycyjnych drobnych i rozproszonych 
kapitałów (w tym niewielkich kapitałów osób fizycznych), które bez zgromadze-
nia ich razem nie zostałyby użyte na inwestycje;

 – możliwość zmniejszenia udziału kredytu w finansowaniu niektórych inwestycji 
(często równoznaczna z potanieniem inwestycji);

 – możliwość skorzystania z kredytu do finansowania niektórych inwestycji (co 
byłoby niemożliwe, gdyby kredyt miał pokryć większość kosztów);

 – możliwość nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy władzami JST a lo-
kalnymi firmami i mieszkańcami.

W krajach, które stały się nowymi członkami Wspólnoty Europejskiej, uzupełnie-
niem środków finansowych były i są nadal środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 
Dużą rolę w dotychczas realizowanych inwestycjach infrastrukturalnych odgrywał fakt 
współfinansowania (części inwestycji) ze środków UE. Obecnie, tj. w okresie programo-
wania 2014–2020, niezwykle istotne stają się wspólnotowe inicjatywy wykorzystujące 
instrumenty inżynierii finansowej, tj. JEREMIE, JESSICA oraz JASMINE, a także 
inicjatywa JASPERS oraz instrument finansujący ELENA. 

Fakt dużego znaczenia inwestycji infrastrukturalnych w strukturze dotychczas 
realizowanej przez Unię Europejską pomocy finansowej wynika z przyjętych priorytetów, 
w których zakłada się, że infrastruktura o odpowiedniej jakości stanowi podstawę do 
trwałego rozwoju. Prowadząc rozważania na temat znaczenia inwestycji infrastruktu-
ralnych w procesie integracji Unii Europejskiej, baczną uwagę należy zwracać na jed-
nostki przestrzenne. Podstawowym elementem tej przestrzeni stają się jednostki otwarte 
o nowoczesnej infrastrukturze, czyli takie, które swój rozwój opierają na czynnikach 
endogenicznych, ale także są otwarte na współpracę z innymi jednostkami przestrzenny-
mi, tworząc różnego rodzaju powiązania i relacje o charakterze horyzontalnym. Dlatego 
duże znaczenie w UE powinno się poświęcać procesowi upodmiotowienia społeczności 
lokalnych i regionalnych, opierając go równocześnie na innowacjach. Tylko w takich 
warunkach Europa (UE jako całość, jak i jej poszczególne obszary) będzie w stanie 
sprostać wzrastającej konkurencji w globalizującej się gospodarce światowej. Efektem 
pojawienia się i nasilenia procesu globalizacji jest stale postępujący międzynarodowy 
podział pracy, a towarzyszący temu postęp techniczny dokonał zmiany w kształtowaniu 
się gospodarki globalnej oraz zmiany paradygmatu rozwojowego (Miszczak, 2008,  
s. 216–223) związanego z przechodzeniem z gospodarki przemysłowej do gospodarki 
opartej na wiedzy (Olechnicka, 2000, s. 37). 
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Podsumowanie

Reasumując powyższe rozważania, za A. Lisowskim można stwierdzić, że „prze-
strzeń jest właśnie tym aspektem świata lub rodzajem bytu, który w ujęciach teoretycznych 
i artystycznych dziś przeżywa zadziwiające metamorfozy, komplikuje się i wzbogaca 
o nowe wymiary, jednocześnie staje się pojemnikiem rzeczy indywidualnych i procesów, 
który coraz lepiej mieści w sobie ich wielość i różnorodność” (Lisowski, 2003, s. 9). Jak 
wskazują na to powyższe rozważania, procesy rozwojowe zachodzące we współczesnej 
przestrzeni nacechowane są dużym poziomem niepewności wynikającej z turbulentności 
otoczenia. Do zjawisk, które niewątpliwie odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu 
gospodarki w przekroju przestrzennym, należą globalizacja jak i metropolizacja. Oba te 
procesy w sposób istotny oddziaływają na przekształcenia przestrzeni, weryfikując przy 
tym przyjęte modele gospodarcze w jednostkach przestrzennych. Szczególnie istotne jest 
to w realiach polskiej gospodarki, gdzie poziom rozwoju jak też pozycja samorządu teryto-
rialnego są jeszcze nie do końca zadowalające. Dlatego należy podejmować działania, które 
pozwolą wypracować modele rozwoju jednostek przestrzennych znajdujące zastosowania 
we współczesnej tak nieprzewidywalnej gospodarce. Gdyż tworząca się w tych warunkach 
nowa struktura przestrzeni jest z jednej strony nową jakością, ale z drugiej charakteryzuje 
się nieciągłością. W takiej sytuacji należy oczekiwać, że zmiany w przestrzeni społeczno-
-ekonomicznej będą nas coraz bardziej zaskakiwać swą nieprzewidywalnością, z tych 
powodów z coraz większą uwagą należy je obserwować oraz starać się odpowiedzieć na 
pytanie, czy dana jednostka przestrzenna jest podatna na szybkie tempo zmian, czy też nie. 
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PROCESS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF SPATIAL UNITS – 
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the latest theories the growing importance of endogenous resources is especially emphasized. 
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Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania zadłużenia jednostek samorządu 
terytorialnego w latach 2008–2015. Analiza uwzględnia podział na rodzaje jednostek (gminy, 
powiaty, województwa), przy czym w przypadku gmin za zasadne uznano wyodrębnienie miast na 
prawach powiatu – jednostek dominujących w całkowitej strukturze zadłużenia samorządowego. 
Najwięcej miejsca poświęcono zadłużeniu jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu regional-
nym, w którym dostrzec można wiele ciekawych zależności. Artykuł rozpoczyna przedstawienie 
zadłużenia samorządowego na tle zadłużenia całego sektora finansów publicznych, kończy zaś 
analiza zadłużenia w roku 2015, której część odnosi się do obowiązujących od 2014 r. wymogów 
związanych z koniecznością spełniania tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wprowadzenie

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest w ostatnim czasie tematem 
wielu opracowań. Analizowana jest w szczególności problematyka dużej dynamiki długu 
samorządowego, związanej zarówno z pogorszeniem koniunktury gospodarczej kraju 
w wyniku kryzysu finansowego, którego skutki Polska zaczęła odczuwać od 2009 r., jak 
też z obciążeniami finansowymi powstałymi w wyniku realizacji projektów z wykorzysta-
niem środków unijnych. Mniejsza uwaga poświęcana jest zróżnicowaniu tego zadłużenia, 
w szczególności w układzie regionalnym. Poniższy artykuł ma na celu próbę wypełnienia 
tej luki. Analiza objęła lata 2008–2015, tak by uwzględnić zarówno zmiany związane 



250 Elżbieta Malinowska-Misiąg

z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną kraju, jak i zmiany wynikające z nowych uregu-
lowań prawnych. Niewątpliwie bowiem na wielkość zadłużenia JST wpływają rozwiązania 
wprowadzone ustawą o finansach publicznych (Ustawa, 2009), przede wszystkim wymogi 
związane z koniecznością spełnienia tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia. 

1. Zadłużenie podsektora samorządowego a wielkość długu 
publicznego

W latach 2008–2015 zadłużenie JST wzrosło niemal dwuipółkrotnie – z 28,8 mld zł  
do 71,6 mld zł. Zdecydowana większość zadłużenia JST związana jest z zaciąganymi kredy-
tami i pożyczkami – w analizowanych latach stanowiły one średnio 91,5% ogółu zobowiązań.

Mimo dużego wzrostu zadłużenie podsektora samorządowego nadal stanowi nie-
wielki udział w państwowym długu publicznym. Najwyższą jego wartość – w relacji do 
PKB – odnotowano w 2014 r. (4,2%). Trzeba jednak podkreślić, że wzrost tego udziału, przy 
malejącej wartości całego długu publicznego, był wynikiem jednorazowego przekazania 
części aktywów otwartych funduszy emerytalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz umorzenia skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej 130,2 mld zł1.

Tabela 1. Zadłużenie JST w latach 2008–2015 (w mln zł)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ogółem 28 775 40 294 55 094 65 756 67 835 69 159 72 110 71 635

MPP 12 775 18 730 23 438 28 075 29 579 30 885 32 446 33 210

gm. wiejskie 3 919 5 198 8 461 10 227 10 174 10 153 10 510 10 013

gm. miejsko-
-wiejskie 3 985 5 441 7 965 9 437 9 586 9 522 9 790 9 559

gm. miejskie 2 917 3 972 5 504 6 325 6 408 6 096 6 136 5 856

powiaty 2 889 3 907 5 436 6 137 5 975 5 878 5 943 5 841

województwa 2 289 3 046 4 291 5 555 6 113 6 625 7 284 7 155

Źródło: opracowanie własne na podst. baz Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/
ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samo-
rzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe).

1  Aktywa OFE zostały przekazane do ZUS w dniu 3 lutego 2014 r. w związku z wprowadzeniem zmian  
w części kapitałowej systemu emerytalnego. Umorzenie nabytych przez Ministra Finansów od ZUS skarbow-
ych papierów wartościowych skutkowało obniżeniem długu publicznego o ok. 7,6 pkt proc. w relacji do PKB, 
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3195141/Komunikat+w+sprawie+przekazania+cz%C4%99
%C5%9Bci+aktyw%C3%B3w+OFE+do+ZUS.pdf.
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Analiza struktury zadłużenia według rodzajów JST wykazuje, że największy udział 
przypada na gminy. W latach 2008–2015 udział miast na prawach powiatu (MPP) wynosił 
średnio 44,5% całego zadłużenia JST, a średni udział pozostałych gmin kształtował się na 
poziomie 37,6%. Zadłużenie powiatów wynosiło średnio 9,1%, a zadłużenie województw 
samorządowych – 8,8%, przy czym w przypadku powiatów zauważalna jest tendencja 
malejąca, zaś w przypadku województw – rosnąca.

Rysunek 1. Zadłużenie podsektora samorządowego na tle państwowego długu publicz-
nego, w relacji do PKB, ujęcie skonsolidowane

Źródło: opracowanie własne na podst. danych Ministerstwa Finansów (http://www.finan-
se.mf.gov.pl/szeregi-czasowe). 

Należy zauważyć, że zadłużenie podsektora samorządowego generują także 
inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. W latach 2008–2015 średnie 
zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) wynosiło  
ok. 3,2 mld zł. Ponieważ zobowiązania SPZOZ we wszystkich latach oscylowały wokół 
poziomu 3 mld zł, początkowo ich udział w zadłużeniu całego podsektora samorządowego 
był dużo wyższy – w 2008 r. wynosił 11%, w 2015 r. udział ten spadł do 5,1%.
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2. Zadłużenie JST w ujęciu regionalnym w latach 2008–2015

W układzie regionalnym najwyższe zadłużenie w ujęciu nominalnym przypada 
na województwo mazowieckie. W analizowanych latach JST w tym województwie 
generowały średnio 18,4% zadłużenia wszystkich samorządów w całej Polsce. Od roku 
2008 do 2015 zadłużenie mazowieckich JST wzrosło z 5,4 mld zł do 12,3 mld zł. Wysokie 
wartości zadłużenia przypadały także na jednostki województwa dolnośląskiego (śred-
nie zadłużenie w latach 2008–2015 wynosiło 5733 mln zł) oraz małopolskiego (średnio  
5331 mln zł), natomiast najniższe zadłużenie odnotowywały JST w województwie opol-
skim (średnie zadłużenie na poziomie 1141 mln zł), podlaskim (średnio 1351 mln zł) oraz 
lubuskim (średnio 1549 mln zł).

Jeśli weźmie się pod uwagę dynamikę przyrostu zadłużenia, na pierwszy plan 
wysuwają się jednostki samorządowe z województwa świętokrzyskiego – zadłużenie 
wzrosło tam z 0,6 mld zł do 2,4 mld zł, najwolniej rosło natomiast zadłużenie jednostek 
z województwa małopolskiego – z 3,4 mld zł do 6,0 mld zł.

Tabela 2. Zadłużenie JST w latach 2008–2015 w ujęciu regionalnym (w mln zł)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Polska 28 775 40 294 55 094 65 756 67 835 69 159 72 110 71 635

Dolnośląskie 2 809 4 276 5 362 6 382 6 545 6 362 6 956 7 168

Kujawsko-pomorskie 1 965 2 360 3 153 3 864 4 261 4 353 4 603 4 360

Lubelskie 1 311 1 739 2 563 3 186 3 270 3 300 3 759 3 952

Lubuskie 761 1 073 1 712 1 869 1 813 1 730 1 731 1 706

Łódzkie 1 864 2 435 3 302 4 004 4 221 4 513 5 014 5 118

Małopolskie 3 434 4 277 5 205 5 952 5 900 5 830 6 007 6 045

Mazowieckie 5 379 8 387 10 796 12 026 11 812 12 326 12 690 12 344

Opolskie 583 805 1 191 1 345 1 333 1 295 1 315 1 257

Podkarpackie 1 114 1 592 2 398 2 886 3 025 3 091 3 158 3 172

Podlaskie 567 773 1 247 1 579 1 657 1 711 1 669 1 603

Pomorskie 1 553 2 411 3 484 4 490 4 673 4 660 4 537 4 285

Śląskie 2 574 3 526 4 562 5 171 5 350 5 751 6 265 6 492

Świętokrzyskie 563 902 1 467 1 892 2 241 2 286 2 348 2 406

Warmińsko-mazurskie 1 017 1 363 2 042 2 319 2 502 2 537 2 633 2 612

Wielkopolskie 2 153 2 829 4 219 5 542 5 683 5 737 5 650 5 323

Zachodniopomorskie 1 128 1 544 2 390 3 251 3 547 3 677 3 773 3 792

Źródło: opracowanie własne na podst. baz Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/
ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samo-
rzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe).
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Zadłużenie JST jest często powiązywane ze strukturą ich wydatków. Wydatki 
majątkowe JST stanowią dużo większą część wydatków ogółem niż wydatki majątkowe 
budżetu państwa. W latach 2003–2009 udział samorządowych wydatków majątkowych 
wzrósł o ponad 10 punktów proc. (z 15,5% do 25,7%), w kolejnych latach udział ten nieco 
spadł, ale ciągle oscylował wokół poziomu 20%. Należy jednak zauważyć, że dynamika 
zadłużenia JST była dużo większa niż dynamika wydatków majątkowych; jedynym 
wyjątkiem był rok 2014.

Zobowiązania JST z tytułu kredytów i pożyczek na realizację programów z udzia-
łem środków UE wyniosły w latach 2008–2015 średnio 6138 mln zł, co odpowiadało 
10,4% całego zadłużenia JST. Najwyższy udział zadłużenia z tego tytułu przypadał na 
MPP (13,5%) oraz pozostałe gminy (9,3%), najniższy na powiaty (3,7%). Uwagę zwraca 
rekordowo wysoki wzrost zobowiązań zaciąganych na współfinansowanie programów 
unijnych przez MPP w 2013 r. – ich wartość wyniosła wówczas 7178 mln zł, co odpowia-
dało 23,2% całego zadłużenia tych jednostek. 

Rysunek 2. Udział kredytów i pożyczek na realizację programów z udziałem środków UE 
w zadłużeniu JST

Źródło: opracowanie własne na podst. sprawozdań Ministerstwa Finansów (http://www.
mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jedno-
stek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe).
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Niemal we wszystkich analizowanych latach dynamika zadłużenia miast na prawach 
powiatu przewyższała dynamikę całkowitego zadłużenia JST, choć nie były to bardzo 
znaczące różnice. Większe zróżnicowanie dynamiki zadłużenia MPP zaobserwować 
można analizując dane w ujęciu regionalnym. Do 2011 r. zadłużenie wszystkich MPP ze 
wszystkich województw charakteryzowało się tendencją rosnącą, a najwyższe wzrosty 
miały miejsce w roku 2009 – dług MPP w województwie świętokrzyskim zwiększył się 
ponad dwukrotnie, w dolnośląskim o 84%, a w mazowieckim o 74%. Po 2011 r. tempo 
przyrostu zadłużenia wyraźnie przyhamowało, a w niektórych województwach dług MPP 
zaczął się zmniejszać (np. w woj. pomorskim czy wielkopolskim).

Wśród miast na prawach powiatu najwyższe zadłużenie generuje m.st. Warszawa 
– jej dług w latach 2008–2015 utrzymywał się na średnim poziomie 5132 mln zł. Do 
jednostek, których średnie zadłużenie przekraczało 1 mld zł, należały także: Wrocław 
(średnio 2182 mln zł), Kraków (1972 mln zł), Łódź (1798 mln zł), Poznań (1385 mln zł) 
oraz Gdańsk (1035 mln zł). Jednocześnie 16 MPP wykazywało średnie zadłużenie niższe 
niż 100 mln zł. 

Tabela 3. Zadłużenie miast na prawach powiatu w latach 2008–2015 (w mln zł)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Polska 12 775 18 730 23 438 28 075 29 579 30 885 32 446 33 210

Dolnośląskie 1 118 2 052 2 210 2 548 2 654 2 780 3 098 3 465
Kujawsko-pomorskie 1 101 1 261 1 566 1 971 2 334 2 463 2 620 2 486
Lubelskie 532 753 925 1 115 1 200 1 281 1 454 1 545
Lubuskie 170 262 394 419 400 395 398 408
Łódzkie 995 1 217 1 484 1 785 2 010 2 284 2 846 3 055
Małopolskie 1 848 2 252 2 328 2 461 2 367 2 293 2 305 2 347
Mazowieckie 2 660 4 626 6 126 6 922 6 726 7 061 7 262 7 162
Opolskie 130 144 180 198 196 215 224 223
Podkarpackie 320 404 515 678 807 880 971 1 095
Podlaskie 295 390 584 819 912 988 920 893
Pomorskie 682 1 144 1 582 2 163 2 314 2 266 2 174 2 001
Śląskie 1 576 2 219 2 642 2 859 3 006 3 285 3 612 3 743
Świętokrzyskie 93 192 251 386 521 542 569 665
Warmińsko- 
-mazurskie 168 264 415 456 515 563 580 705

Wielkopolskie 792 1 121 1 570 2 252 2 313 2 276 2 085 1 955
Zachodniopomorskie 296 427 666 1 041 1 303 1 311 1 328 1 463

Źródło: opracowanie własne na podst. baz Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/
ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samo-
rzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe).
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Analizę zadłużenia w ujęciu regionalnym dopełnia analiza długu w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. Widoczne jest tu dużo mniejsze zróżnicowanie niż w przypadku 
rozmieszczenia długu według wartości nominalnej. O ile średnie zadłużenie w latach 
2008–2015 JST w woj. mazowieckim wyniosło 10 720 mln zł, drugie co do wielkości 
zadłużenie było niemal o połowę mniejsze (dolnośląskie), a najmniejsze zadłużenie było 
niemal 10 razy mniejsze (opolskie), o tyle średni dług w przeliczeniu na mieszkańca 
wprawdzie też był najwyższy w woj. mazowieckim (2031 zł), ale w woj. dolnośląskim 
był bardzo zbliżony (1979 zł), a najniższa jego wartość przypadała na mieszkańców woj. 
śląskiego (1075 zł).

W roku 2012 oraz w latach 2014–2015 najwyższe zobowiązania per capita przy-
padały na mieszkańców województwa dolnośląskiego. W 2015 r. najniższy dług na 
mieszkańca odnotowano w województwach opolskim (1259 zł) i podlaskim (1347 zł).

Ciekawie przedstawia się zależność między stanem zadłużeniem na mieszkańca 
w roku 2015 a całkowitą kwotą wydatków majątkowych w latach 2008–2015 w przeli-
czeniu na mieszkańca, zilustrowana na rysunku 3. Trójkąty położone poniżej linii trendu 
przedstawiają województwa o podobnym poziomie zadłużenia przy innych poziomach 
wydatków majątkowych – są to (w kolejności rosnących wydatków majątkowych): wiel-
kopolskie, śląskie i podkarpackie. Z drugiej zaś strony, skrajne punkty po prawej stronie 
wykresu (czarne kropki) przedstawiają województwa o podobnej wielkości wydatków 
majątkowych przy bardzo zróżnicowanym poziomie zadłużenia – są to (w kolejności 
rosnącego zadłużenia): podlaskie, pomorskie i dolnośląskie.

Tabela 4. Zadłużenie JST per capita w latach 2008–2015 (w zł)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Polska 755 1 056 1 443 1 721 1 760 1 796 1 874 1 863
Dolnośląskie 976 1 487 1 864 2 218 2 245 2 185 2 392 2 467
Kujawsko-pomorskie 951 1 141 1 524 1 867 2 031 2 079 2 201 2 089
Lubelskie 606 805 1 189 1 480 1 508 1 527 1 747 1 844
Lubuskie 755 1 063 1 694 1 849 1 772 1 692 1 696 1 673
Łódzkie 731 957 1 301 1 580 1 669 1 792 1 999 2 049
Małopolskie 1 046 1 299 1 575 1 798 1 761 1 737 1 786 1 793
Mazowieckie 1 035 1 609 2 063 2 294 2 232 2 322 2 383 2 311
Opolskie 563 780 1 157 1 307 1 317 1 286 1 312 1 259
Podkarpackie 531 758 1 140 1 372 1 421 1 452 1 484 1 491
Podlaskie 476 649 1 049 1 329 1 382 1 430 1 398 1 347
Pomorskie 701 1 084 1 558 2 004 2 043 2 033 1 974 1 859
Śląskie 554 759 984 1 115 1 158 1 249 1 364 1 418
Świętokrzyskie 442 710 1 156 1 494 1 757 1 800 1 856 1 910
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Warmińsko-mazurskie 713 955 1 431 1 625 1 723 1 752 1 822 1 811
Wielkopolskie 635 831 1 236 1 621 1 643 1 656 1 629 1 532
Zachodniopomorskie 666 912 1 411 1 920 2 060 2 138 2 196 2 212

Źródło: opracowanie własne na podst. baz Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/
ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samo-
rzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe).

Najniżej położony punkt (wydatki majątkowe równe 6466 zł, zadłużenie 1259 zł) 
odpowiada JST województwa opolskiego, najwyższy punkt (wydatki majątkowe 9066 zł, 
zadłużenie 2467 zł) to JST województwa dolnośląskiego.

Uwagę zwraca także sposób finansowania wydatków majątkowych w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. Wydatki majątkowe JST w latach 2008−2015 zostały sfinansowa-
ne głównie (w ok. 50%) z dochodów majątkowych, a w ok. 35% − z nadwyżek budżetów 
bieżących. Relacja przyrostu zadłużenia JST do ich wydatków majątkowych wyniosła 
– dla całego badanego okresu – ok. 16%, przy czym we wszystkich województwach Polski 
Wschodniej udział dochodów majątkowych w finansowaniu inwestycji był wyraźnie 
wyższy – głównie dzięki środkom unijnym − od średniej krajowej. W czterech z pięciu 
województw Polski Wschodniej wyższy od średniej krajowej był też poziom wydatków 
majątkowych na jednego mieszkańca – oznacza to, że poziom dochodów nie jest głównym 
czynnikiem kształtującym rozmiary inwestycji samorządowych.

Tabela 5.  Struktura finansowania wydatków majątkowych JST per capita w latach 
2008–2015 (w %)

Wyszczególnienie Wydatki 
majątkowe

Dochody 
majątkowe

Nadwyżka 
operacyjna

Przyrost 
długu Inne źródła

1 2 3 4 5 6
Polska 100,0 50,5 35,4 16,3 –2,2

Dolnośląskie 100,0 53,0 27,6 13,0 6,5
Kujawsko-pomorskie 100,0 47,3 37,0 18,1 –2,4
Lubelskie 100,0 54,9 28,7 19,7 –3,4
Lubuskie 100,0 58,5 28,4 17,4 –4,3
Łódzkie 100,0 48,3 35,8 17,6 –1,7
Małopolskie 100,0 50,3 38,0 17,3 –5,6
Mazowieckie 100,0 43,9 40,8 13,2 2,1
Opolskie 100,0 54,4 34,8 14,4 –3,5
Podkarpackie 100,0 57,3 32,0 17,9 –7,1
Podlaskie 100,0 59,3 33,3 20,9 –13,6
Pomorskie 100,0 53,0 33,3 14,5 –0,8
Śląskie 100,0 50,6 36,6 17,0 –4,1
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1 2 3 4 5 6
Świętokrzyskie 100,0 52,8 31,3 17,4 –1,6
Warmińsko-mazurskie 100,0 59,8 27,5 20,8 –8,1
Wielkopolskie 100,0 41,3 45,8 14,9 –1,9
Zachodniopomorskie 100,0 50,1 33,6 17,5 –1,2

Źródło: opracowanie własne na podst. baz Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/
ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samo-
rzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe).

Rysunek 3. Zadłużenie per capita w roku 2015 i całkowite wydatki majątkowe per capita 
w latach 2008–2015 (w zł)

Źródło: opracowanie własne na podst. baz Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/
ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samo-
rzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe).

3. Analiza zadłużenia JST w roku 2015

Podobnie jak w poprzednich latach w 2015 r. większość zadłużenia JST generowały 
gminy, w szczególności miasta na prawach powiatu (46,4%), a następnie gminy wiejskie 
(14,0%) i gminy miejsko-wiejskie (13,3%). W obrębie poszczególnych województw struk-
tura ta wykazywała pewne zróżnicowanie: w dwóch przypadkach (lubuskie i opolskie) 
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najwyższe zadłużenie przypadało na gminy miejsko-wiejskie (odpowiednio: 31,3% oraz 
33,5%), natomiast w pozostałych przypadkach – mimo iż większość zadłużenia stano-
wiło zadłużenie MPP – udział ten wynosił od 27,0% (warmińsko-mazurskie) i 27,6% 
(świętokrzyskie) do 57% (kujawsko-pomorskie), 57,6% (śląskie), 58,0% (mazowieckie), 
59,7% (łódzkie). Zadłużenie gmin wiejskich stanowiło od 8,4% (dolnośląskie) do 22,8% 
(świętokrzyskie), natomiast gminy miejskie wytworzyły dług odpowiadający od 4,8% 
(małopolskie) do 12,5% (pomorskie i warmińsko-mazurskie) zadłużenia w całym 
województwie.

Zadłużenie powiatów stanowiło średnio 8,2% całego zadłużenia JST, przy czym 
w ujęciu regionalnym wskaźnik ten wahał się od 4,0% (podlaskie) do 17,3% (lubuskie). Na 
dług województw przypadało 10,0% całego długu JST. Najwyższy udział w zadłużeniu 
w ujęciu regionalnym miał samorząd województwa lubelskiego (19,2%), najniższy zaś 
samorząd województwa podlaskiego (4,2%).

Analiza struktury zadłużenia JST według rodzajów jednostek wykazuje, że ponad 
jedną czwartą całego zadłużenia województw samorządowych w 2015 r. generowało 
województwo mazowieckie, natomiast wielkość długu czterech województw (mazowiec-
kiego, lubelskiego, dolnośląskiego i śląskiego) przekraczała połowę długu wszystkich 
województw. Nieco mniejszym skoncentrowaniem charakteryzowało się zadłużenie 
powiatów – dług jednostek z czterech województw (mazowieckiego, dolnośląskiego, 
małopolskiego oraz wielkopolskiego) stanowił 41,3% długu wszystkich powiatów. 
W przypadku gmin najbardziej zadłużone są jednostki województwa mazowieckiego 
(17,3% całego zadłużenia gminnego), przy czym jeśli pod uwagę weźmie się tylko miasta 
na prawach powiatu – udział ten wzrasta do 21,6%.

Relacja zadłużenia JST do ich dochodów ogółem wyniosła w 2015 r. 36,0%. 
Najniższy poziom tego wskaźnika odnotowały powiaty (24,7%), bardzo zróżnicowane 
pod tym względem okazały się gminy – o ile zadłużenie miast na prawach powiatu do do-
chodów wynosiło średnio 47,1%, o tyle w pozostałych gminach wskaźnik ten kształtował 
się na średnim poziomie 29,0%. Wysoką relację zadłużenia do dochodów zaobserwować 
można też było w województwach (średnio 41,8%).

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów 
z udziałem środków unijnych wyniosły w 2015 r. 6843 mln zł, co odpowiadało 9,6% całe-
go zadłużenia JST. Najwyższy udział tych zobowiązań przypadał na miasta na prawach 
powiatu (12,8%), następnie na województwa (8,6%), pozostałe gminy (7,1%), najmniejszy 
zaś na powiaty (3,0%).

Przy analizie wielkości zadłużenia JST bez zobowiązań na realizację programów 
i projektów z udziałem środków UE w 2015 r. warto zwrócić uwagę na następujące fakty:

 – zaledwie 3,6% wszystkich JST nie wykazało żadnego zadłużenia;
 – zadłużone były wszystkie miasta na prawach powiatu, wszystkie województwa 

oraz większość (98,7%) powiatów;
 – wśród miast na prawach powiatu najliczniejszą grupę stanowiły jednostki, 

których relacja zadłużenia do dochodów wyniosła od 40 do 50% (18 MPP) oraz 
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od 20 do 30% (16 MPP), ale aż 9 MPP (13,6% ogółu) odnotowało wskaźnik 
przekraczający 60%;

 – dla większości pozostałych gmin (82,3%) relacja zadłużenia do dochodów nie 
przekraczała 40%;

 – dla ponad połowy powiatów (53,5%) analizowany wskaźnik mieścił się w prze-
dziale 10–30%;

 – wśród województw najliczniej reprezentowana była grupa (6 jednostek), których 
relacja zadłużenia do dochodów wynosiła od 30 do 40%.

Tabela 6. Zadłużenie JST w 2015 r. (w mln zł)
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Polska 7 155 5 841 33 210 5 856 10 013 9 559 71 635
Dolnośląskie 748 652 3 465 790 603 909 7 168
Kujawsko-pomorskie 328 260 2 486 243 569 475 4 360
Lubelskie 757 327 1 545 328 777 217 3 952
Lubuskie 170 296 408 141 157 534 1 706
Łódzkie 378 298 3 055 459 551 377 5 118
Małopolskie 448 541 2 347 292 1 102 1 315 6 045
Mazowieckie 1 500 714 7 162 751 1 271 945 12 344
Opolskie 183 137 223 108 186 421 1 257
Podkarpackie 297 351 1 095 275 689 465 3 172
Podlaskie 67 64 893 119 267 193 1 603
Pomorskie 310 364 2 001 534 741 334 4 285
Śląskie 691 295 3 743 645 828 291 6 492
Świętokrzyskie 192 335 665 216 549 448 2 406
Warmińsko-mazurskie 307 337 705 327 452 485 2 612
Wielkopolskie 463 504 1 955 392 741 1 270 5 323
Zachodniopomorskie 316 366 1 463 236 530 880 3 792

Źródło: opracowanie własne na podst. baz Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/
ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samo-
rzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe).

Według informacji zawartych w uchwałach JST w sprawie wieloletnich prognoz  
finansowych w 2015 r. 78 jednostek (2,8% ogółu) nie spełniało indywidualnego wskaźnika 
spłaty zadłużenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Ustawa, 2009). 
W porównaniu do roku 2014 – pierwszego roku obowiązywania tego wskaźnika – liczba 
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jednostek niespełniających tej relacji wzrosła o 14. Najwięcej takich jednostek znajduje 
się w województwie zachodniopomorskim (21 JST, co stanowi 15,8% wszystkich JST 
w tym województwie). Tylko w jednym województwie – wielkopolskim – wszystkie JST 
spełniają analizowaną relację (Rada Ministrów, 2016, s. 33).

Należy przy tym zauważyć, że dane o niespełnianiu indywidualnego wskaźnika 
spłaty zadłużenia nie pokazują całej skali problemu związanego z długiem JST. Z in-
formacji regionalnych izb obrachunkowych wynika, że na koniec 2015 r. 41 JST było 
zadłużonych w instytucjach niebędących bankami, ale wykonujących podobne czynności, 
na łączną kwotę 238 mln zł. Oprocentowanie tych zobowiązań wynosiło się od 2,2% 
do 20,2% w skali roku. Natomiast zobowiązania o charakterze zbliżonym do kredytu/
pożyczki w łącznej kwocie 867 mln zł odnotowano w 241 JST. Sprzedaż zwrotna 
występująca w tych zobowiązaniach miała wartość 53 mln zł (Rada Ministrów, 2016, 
s. 32). Próbą ominięcia wymogów dotyczących spełniania indywidualnego wskaźnika 
spłaty zadłużenia jest także „wypychanie” długu JST poza sektor finansów publicznych, 
w szczególności do spółek komunalnych.

Podsumowanie

Przeprowadzoną analizę można podsumować w następujących punktach:
1. Mimo wysokiej dynamiki wzrostu zobowiązań JST w latach 2008−2015 zadłu-

żenie JST stanowi nadal tylko niewielką część państwowego długu publicznego, 
a relacja zadłużenia JST do ich dochodów pozostaje wyraźnie niższa od analo-
gicznej relacji dla podsektora rządowego.

2. Zaobserwowany po roku 2013 wzrost udziału długu JST w państwowym długu 
publicznym był w większym stopniu skutkiem umorzenia skarbowych papierów 
wartościowych przejętych z OFE i związanego z tym zmniejszenia się długu 
podsektora rządowego niż efektem dynamicznych zmian w zadłużeniu JST.

3. Przy analizie zadłużenia JST istotne jest, iż znaczna część zobowiązań za-
ciąganych przez JST służy bieżącemu finansowaniu wydatków podlegających 
refundacji ze środków przekazywanych Polsce (a następnie JST) z budżetu Unii 
Europejskiej, co oznacza, że dla tych zobowiązań relatywnie łatwo dostępne jest 
źródło środków na ich spłatę.

4. Większość zadłużenia JST skoncentrowana jest w miastach na prawach powiatu, 
dysponują cych relatywnie wysokimi dochodami. Dla przeważającej liczby MPP 
stan zadłużenia nie stanowi istotnego zagrożenia ich stabilności finansowej 
i zdolności do efektywnego wykonywania zadań publicznych.

5. W 2015 r. przeciętne zadłużenie JST w miastach na prawach powiatu było prawie 
trzykrotnie wyższe niż w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. W efekcie sto-
pień zadłużenia JST w województwie, mierzony np. wielkością tego zadłużenia na 
jednego mieszkańca, w istotny sposób zależy od stopnia urbanizacji województwa.
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6. Zadłużenie w ujęciu nominalnym skoncentrowane jest w województwie ma-
zowieckim – w latach 2008–2015 średnie zadłużenie JST tego województwa 
było ponad dziewięć razy wyższe niż średnie zadłużenie JST województwa 
o najmniejszych zobowiązaniach (opolskie).

7. Mniejszym zróżnicowaniem charakteryzuje się zadłużenie JST per capita 
– średnie zadłużenie przypadające na mieszkańca woj. mazowieckiego było 
niecałe dwa razy większe niż zadłużenie na mieszkańca województwa o naj-
niższych średnich zobowiązaniach per capita (śląskie). Zadłużenie per capita 
w poszczególnych latach charakteryzuje się zmiennymi tendencjami – w 2015 r.  
najwyższy dług przypadał na mieszkańców w województwie dolnośląskim, 
najniższy zaś na mieszkańców woj. opolskiego. 

8. Zróżnicowanie między województwami wydatków majątkowych jest mniejsze 
niż zróżnicowanie dochodów i wydatków bieżących. Oznacza to, że wojewódz-
twa dysponujące mniejszymi dochodami i mniejszą nadwyżką operacyjną 
nie rezygnują z podejmowania zadań inwestycyjnych, lecz braki środków na 
inwestycje uzupełniają przez zaciąganie zobowiązań – w efekcie zróżnicowanie 
poziomu i przyrostów zadłużenia jest znacznie większe niż zróżnicowanie 
wysokości budżetów bieżących.

9. Aż w dwunastu województwach przyrost zadłużenia JST w latach 2008−2015 
był większy niż wynikałoby to z porównania wielkości dochodów majątkowych 
i nadwyżki operacyjnej z wielkością wydatków majątkowych. 

10. Z danych zamieszczonych w wieloletnich prognozach finansowych JST wynika, 
że najwięcej jednostek niespełniających indywidualnego wskaźnika zadłużenia 
znajduje się w woj. zachodniopomorskim.
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DIVERSITY OF THE LOCAL GOVERNMENT UNITS’ DEBT
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Summary. The aim of the article is to present the diversity of the local government units’ debt 
in 2008–2015. The analysis takes into account the distinction between different types of the units 
(gminas, powiats, voivodships), but in the case of gminas it also includes separation of cities with 
powiat status – as the leading units in total local government debt structure. Special attention 
is given to the debt of local government units in its regional context, where you can see many 
interesting relationships. 
The paper begins with a presentation of the share of self-government debt in total public debt in 
Poland. The last section is focused on an analysis of local government units’ debt in 2015, with 
particular emphasis on so called an individual debt repayment indicator, which has been applicable 
as of 1 January 2014.
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Streszczenie. Niniejsze opracowanie przedstawia charakterystykę i mechanizm oddziaływania 
wybranych czynników na niestabilność publicznego systemu finansowego. W części pierwszej 
opracowania podjęto próbę zdefiniowania niestabilności w publicznym systemie finansowym. 
W drugiej przedstawiono wpływ na niestabilność w publicznym systemie finansowym takich 
czynników, jak: polityczny cykl koniunkturalny, iluzja fiskalna, czynnik demograficzny, wielkość 
i struktura PKB oraz bezrobocie.

Wprowadzenie

Wypełniając określone funkcje publiczne i społeczne, władze danego państwa nie 
mogą dopuścić do zakłócenia funkcjonowania gospodarki. Oznacza to konieczność bilan-
sowania korzyści z realizacji przez państwo określonych zadań ze stratami, które generują 
podatki (przy danym zadłużeniu) pobierane w celu finansowania tych zadań. Mówiąc 
o niestabilności czy o stabilności, mamy na myśli pewien określony przedział czasu, 
który cechuje się określonymi wartościami przyjętych wskaźników, np. poziom deficytu, 
długu, wypłacalność itd. Mimo to brak jednoznacznej interpretacji tych wskaźników, 
która pozwoliłaby określić, czy istnieje stabilność, czy też destabilizacja w publicznym 
systemie finansowym. Konieczne jest więc zwrócenie szczególnej uwagi na stabilność 

1  Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji 
nr DEC-2013/09/B/HS4/03610.



264 Joanna Marczakowska-Proczka

systemu w kontekście podejmowanych przez organy władzy publicznej działań, tak aby 
ich skutki nie powodowały zakłóceń w realizacji funkcji – alokacyjnej, redystrybucyjnej 
i stabilizacyjnej państwa. Należy jednak zauważyć, że stabilność w publicznym systemie 
finansowym ma charakter dynamiczny, to znaczy, że ulega ona częstym zmianom i trudno 
ją skwantyfikować. Dlatego zachowanie stabilności w publicznym systemie finansowym2 
w dobie kryzysu i po kryzysie jest niezwykle ważne, ale i trudne. Obniżanie wydatków 
bieżących, zwiększanie dochodów i przychodów, realizacja zadań publicznych, przesu-
wanie projektów inwestycyjnych, eliminowanie deficytów, a co za tym idzie redukowanie 
zadłużenia mają fundamentalny wpływ na stabilność publicznego systemu finansowego. 
Konieczne staje się zatem wprowadzenie takich działań, które będą ograniczały deficyt 
i przyrost długu publicznego, oraz działań mających generować wzrost gospodarczy. 
W celu wskazania pewnych możliwości łagodzenia stanów niestabilności publicznego 
systemu finansowego ważne jest ustalenie czynników, które mają na to wpływ. Poniżej 
zostaną poddane analizie takie czynniki, jak: polityczny cykl koniunkturalny, iluzja 
fiskalna, czynnik demograficzny, struktura oraz wielkość PKB oraz bezrobocie.

1. Niestabilność publicznego systemu finansowego

Ostatni kryzys, który można nazwać „kryzysem współczesnym”, to kryzys za-
dłużenia, występujący po lub równolegle z kryzysem finansowym i recesją. Ponieważ 
dotknął on także państwa wysoko rozwinięte, zauważono, że należy dążyć do zmniejsza-
nia ryzyka pojawienia się silnych negatywnych skutków zaburzeń w systemie finansów 
rynkowych i publicznych oraz poszukiwać rozwiązań w celu utrzymania stabilności 
w obydwu systemach finansowych.

W celu zdefiniowania niestabilności w publicznym systemie finansowym warto od-
nieść się do pojęcia stabilności finansowej. Prezentowane w literaturze definicje zawierają 
najczęściej trzy kluczowe elementy. Po pierwsze koncentrują się na systemie finansowym 
rozumianym jako całość. Po drugie nie rozpatrują systemu finansowego w oderwaniu 
od sfery realnej. Po trzecie wreszcie zawierają wyraźne odniesienie do pojęcia skrajnie 
przeciwnego stabilności finansowej, tj. niestabilności finansowej, która, jak się wydaje, 
jest łatwiejsza do zaobserwowania i bardziej uchwytna. Mimo braku jednej definicji 
ekonomiści najczęściej zgadzają się, iż stabilność finansowa to stan, w którym system 
finansowy jest zdolny w trwały sposób wypełniać swoje podstawowe funkcje, tj. zapew-
niać efektywną alokację funduszy od oszczędzających do najbardziej produktywnych 
inwestorów (Szczepańska, 2008, s. 34). Wielu ekonomistów, oprócz efektywnej alokacji 
zasobów, wskazuje również na zdolność systemu finansowego do rzetelnej i racjonalnej 

2  Publiczny system finansowy jest ściśle związany z sektorem publicznym w gospodarce. Wykorzystuje on 
mechanizmy nierynkowego regulowania publicznych operacji finansowych oraz prowadzi politykę fiskalną. 
Celem sektora publicznego jest dostarczanie dóbr i usług sprzyjających rozwojowi sfery realnej gospodarki i cel 
ten można osiągnąć przy wykorzystaniu publicznego systemu finansowego (Alińska, Woźniak, 2015, s. 31).
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wyceny oraz zarządzania ryzykiem finansowym, a także względnie łatwego absorbowa-
nia realnych i finansowych szoków (Schinasi, 2006, s. 82).

Zatem można powiedzieć, że z niestabilnością publicznego systemu finansowego 
mamy do czynienia wtedy, gdy władze publiczne (rząd) nie mogą skutecznie wykorzysty-
wać instrumentów fiskalnych, funduszy publicznych, dochodów i wydatków publicznych 
w celu realizacji swoich trzech funkcji: alokacyjnej, redystrybucyjnej i stabilizacyjnej. 

Tak zdefiniowana niestabilność publicznego systemu finansowego jest w istocie zała-
maniem się prowadzonej przez państwo polityki społeczno-gospodarczej. Dlatego zrówno-
ważone i stabilne finanse publiczne sprzyjają długofalowemu wzrostowi gospodarczemu i są 
kluczowym elementem stabilności makroekonomicznej. Konieczne jest zatem monitorowanie 
stabilności finansów publicznych w krótkim i długim okresie w celu wczesnego rozpoznania 
ewentualnych zagrożeń i wprowadzenia środków zaradczych na wczesnym etapie. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na czynniki, które mogą mieć wpływ na 
niestabilność publicznego systemu finansowego. 

Tabela 1.  Deficyt sektora finansów publicznych, koszty obsługi długu, saldo pierwotne 
finansów publicznych i wielkość zadłużenia (w % PKB)

Deficyt sektora finansów 
publicznych

Koszty obsługi 
długu

Saldo pierwotne finansów 
publicznych

Wielkość 
zadłużenia

2007 –1,9 2,2 0,3 44,2
2008 –3,6 2,1 –1,5 46,6
2009 –7,3 2,5 –4,8 49,8
2010 –7,6 2,5 –5,1 53,6
2011 –4,9 2,5 –2,4 54,8
2012 –3,7 2,7 –1,0 54,4
2013 –4,0 2,5 –1,5 55,7
2014 –3,2 2,0 –1,2 50,1
2015 –2,4 1,7 –0,7 51,3

Źródło: Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za lata 2007–2015.

Obecne otoczenie instytucjonalne dla prowadzenia polityki fiskalnej nie spełnia 
w wystarczającym stopniu swojej roli, czego dowodem jest wysoka nierównowaga sektora 
instytucji rządowych i samorządowych. Chociaż przestrzeganie limitów zadłużenia3 jest 
gwarancją zachowania stabilności finansów publicznych, to brak jednak odpowiednich 

3  W podejściu tradycyjnym przez rów no wagę budże tową rozu mie się sytu ację, w któ rej wydatki publiczne 
(łączne wydatki pod mio tów zali czo nych do sek tora finan sów publicz nych) są w cało ści pokryte uzy ski wa nymi 
docho dami. Ina czej mówiąc, rów no waga budże towa jest zacho wana, gdy nie wystę puje defi cyt budże towy, to 
zna czy część wydat ków finan so wana jest nie docho dami, lecz w inny spo sób, prak tycz nie środ kami poży czo-
nymi. Obec nie raczej nie pod cho dzi się w tak rygo ry styczny spo sób do sprawy rów no wagi budże to wej i za zrów-
no wa żone uznaje się finanse publiczne, nawet gdy wystę puje defi cyt, który nie powo duje wzro stu rela cji długu 
do PKB. Wyra zem tych poglą dów są zapisy w Trak ta cie o funk cjo no wa niu Unii Euro pej skiej z 1993 r., gdzie 
dopusz czal ny defi cyt ustalono na pozio mie 3% PKB. Ograniczenie to miało zapew nić, by defi cyt nie powo do wał 
wzro stu poziomu długu publicz nego 60% (długu sek tora finan sów publicz nych) w rela cji do nomi nal nego PKB.
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wskazówek dla polityków zajmujących się gospodarką w sytuacji, gdy poziom długu 
znajduje się wyraźnie poniżej określonych limitów. Może to również prowadzić do 
konieczności obniżenia wydatków i/lub podwyższenia podatków w sytuacji pogorszenia 
koniunktury, czyli do silnej procykliczności polityki fiskalnej. 

W Polsce w ciągu ostatnich 9 lat generowane były relatywnie wysokie deficyty 
finansów publicznych na poziomie pierwotnym, chociaż w ostatnich dwóch latach widać 
wyraźny spadek. Oznacza to, że nawet w sytuacji, w której nie trzeba byłoby ponosić 
kosztów obsługi długu publicznego w Polsce, i tak występowałby deficyt. Taka sytuacja 
nie jest pożądana z punktu widzenia stabilności publicznego systemu finansowego. 
Zatem osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego (MTO) powinno być dobrym 
wyznacznikiem dla podejmowanych działań. 

2. Czynniki wpływające na niestabilność systemu finansów 
publicznych

W nauce finansów zwraca się uwagę na wiele czynników, które powodują niesta-
bilność w publicznym systemie finansowym. Sowiński (2011, s. 208) do najważniejszych 
czynników niestabilności zalicza tzw. polityczny cykl koniunkturalny oraz towarzyszące 
mu zjawisko tzw. iluzji fiskalnej. Do drugiej grupy należą czynniki strukturalne. W tej 
grupie Moździerz (2009, s. 94) wyróżnia te związane ze sferą realną gospodarki oraz 
regulacyjne. Wśród nich wymienia: strukturę demograficzną, bezrobocie strukturalne, 
wielkość i strukturę PKB, strukturę własnościową gospodarki, konkurencyjność gospo-
darki i nierównowagę zewnętrzną. Poniżej zostaną scharakteryzowane wybrane czynniki, 
które mogą być przyczyną niestabilności w publicznym systemie finansowym. 

Zjawisko politycznego cyklu koniunkturalnego związane jest z tym, że cykl 
koniunkturalny jest modyfikowany przez polityków poprzez prowadzenie przez władze 
ekspansywnej polityki wydatkowej i zaciągania zobowiązań co do przyszłych wydat-
ków. Z reguły takie działania mają miejsce przed wyborami (Kalecki, 1943). Teoria ta 
wyjaśnia zatem dość regularne zmiany priorytetów polityki gospodarczej w państwach 
demokratycznych. Manipulowanie gospodarką w ten sposób może spowodować wzrost 
inflacji, spadek oszczędności i inwestycji, zmniejszenie dochodów rozporządzalnych, 
a nawet zaburzenia równowagi handlowej kraju. Dlatego istnieje ryzyko, że po wyborach 
rządzący podwyższą podatki, ograniczą wydatki państwa, pozwolą na ograniczenie 
podaży pieniądza, wzrost stóp procentowych itd. 

Zachodzi pytanie, czy doświadczenia Polski również wskazują na możliwość 
występowania politycznego cyklu koniunkturalnego. Dotychczasowe dane, od początku 
transformacji, obejmują zbyt krótkie szeregi czasowe, dlatego wnioskowanie w przed-
miotowym zakresie jest znacznie utrudnione. Autorka podejmie próbę identyfikacji 
pojedynczych sygnałów wskazujących na możliwość występowania w Polsce zagrożenia 
związanego z pojawieniem się politycznego cyklu koniunkturalnego.
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Rysunek 1. Dynamika PKB w Polsce w latach 1990–2014

Źródło: Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za lata 1990–2014.

Na rysunku 1 można zauważyć, iż wzrost PKB osiągnął swój punkt kulminacyj-
ny w 1997 r. i w 2007 r., natomiast w obydwu przypadkach w późniejszych okresach 
widoczne jest znaczne spowolnienie. Koniunktura gospodarcza bezpośrednio przed 
wyborami parlamentarnymi w 1997 r. powinna zgodnie z klasyczną teorią cyklu poli-
tycznego umożliwić reelekcję partii rządzącej, a wiadomo, że taka sytuacja nie miała 
jednak miejsca. Zatem wyborcy zachowali się inaczej niż to wynika z klasycznej teorii 
cyklu politycznego. Inna sytuacja miała miejsce podczas wyborów parlamentarnych 
w 2001 r., które wiązały się z kolejną zmianą rządów w Polsce – z prawicowych na 
lewicowe. Znaczny spadek tempa wzrostu PKB mógł zgodnie z teorią doprowadzić 
do zmiany preferencji wyborczych. W okresie przedwyborczym miały miejsce próby 
poprawienia koniunktury, jednak nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Podobny 
scenariusz wiązał się z wyborami w roku 2005. Spadek tempa wzrostu PKB w połączeniu 
z kolejną zmianą rządów stanowił ważny sygnał świadczący o możliwości występowania 
zagrożenia związanego z politycznym cyklem koniunkturalnym. Wybory parlamentarne 
mające miejsce w 2007 r. są trudne do analizy z punktu widzenia teorii cyklu. Wynika 
to przede wszystkim z ich przedterminowego charakteru, co wiąże się ze znacznie wyż-
szym ryzykiem popełnienia błędu. Analizując jednak dane makroekonomiczne, należy 
zwrócić uwagę, że od 2005 r. miał miejsce znaczny wzrost PKB, który osiągnął swój 
punkt kulminacyjny w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory 2007 r. W 2015 r. 
wzrost PKB wyniósł 3,6%. Wybory wygrało ugrupowanie, które w kampanii wyborczej 
zaproponowało zwiększenie wydatków oraz przeprowadzenie reform, które też będą 
generowały dodatkowe wydatki. Wprawdzie zaproponowano nowe źródła dochodów oraz 
zdyscyplinowanie w zakresie poboru dochodów podatkowych, ale potencjalnie istnieje 
ryzyko w zachowaniu stabilności publicznego systemu finansowego w okresach przy-
szłych. Propozycje wspierania koniunktury i wsparcia socjalnego, finansowanych między 
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innymi drogą deficytu (długu), rozwiązuje bieżące problemy społeczno-ekonomiczne, ale 
jednocześnie stwarza nowe, będące zagrożeniem dla długookresowego wzrostu. Jest to 
zatem wybór międzyokresowy, a więc także problem międzypokoleniowy. Jednak i w tym 
przypadku nie można powiązać tego zjawiska z teorią politycznego cyklu koniunktural-
nego. Także według Buchanana proces wyborczy preferuje polityków, którzy lansują 
model ekspansywnej polityki fiskalnej, opierającej się na wzroście wydatków lub redukcji 
skali obciążeń podatkowych (Buchanan, 1997, s. 133). Asymetria informacji powoduje, 
że wyborcy nie są dostatecznie świadomi istnienia i roli długookresowych ograniczeń 
budżetowych. Podlegają oni tzw. iluzji fiskalnej, czyli budują fałszywe wyobrażenie na 
temat możliwych wariantów wyboru. Dodatkowo na poziomie pojedynczych obywateli 
daje się zauważyć brak współodpowiedzialności za stan budżetu państwa. Może mieć 
miejsce tzw. problem wspólnej puli zasobów (ang. common pool), czyli dążenia do 
podwyższania wydatków i deficytu przez poszczególne grupy interesu, co zwielokrotnić 
może wzrost deficytu, a tym samym powodować niestabilność w publicznym systemie 
finansowym. Chodzi o np. przywileje emerytalne, specjalne zasady opodatkowania dla 
wybranych grup społecznych (rolników, twórców itd.).

Działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu czynnika demogra-
ficznego na finanse publiczne można podzielić na dwie kategorie: działania bezpośrednio 
związane ze zmianami demograficznymi, mające na celu wspieranie dzietności i migracji, 
oraz ograniczanie wydatków publicznych związanych ze starzeniem się ludności, w tym 
przede wszystkim reformy systemu zabezpieczenia emerytalnego. 

Do działań bezpośrednio związanych z problemem demograficznym należą m.in. 
możliwości odpisu podatkowego z tytułu ulgi na dzieci (rozwiązanie dla rodzin wie-
lodzietnych i uboższych), wprowadzenie świadczenia rodzicielskiego i minimalnego 
zasiłku macierzyńskiego w wysokości 1000 zł, wprowadzenie mechanizmu stopniowego 
wycofywania świadczeń rodzinnych dla gospodarstw z dochodem wyższym niż próg 
dochodowy („złotówka za złotówkę”), podwyższenie kwot zasiłków rodzinnych oraz 
program 500+.

Szacuje się, że w efekcie wspomnianych działań w 2016 r. całkowite transfery do 
gospodarstw domowych z dziećmi4 wzrosną w porównaniu do 2013 r. o ponad 23%. 
Struktura wzrostu transferów w zależności od typu gospodarstwa domowego wskazuje 
jednocześnie na rosnące wspieranie rodzin wielodzietnych. Grupą gospodarstw domo-
wych objętych relatywnie najwyższym wzrostem świadczeń są bowiem małżeństwa 
posiadające troje lub więcej dzieci, dla których wskaźnik ten wyniesie aż 31,24%. Jest 
to w szczególności związane z wprowadzeniem korzystnych rozwiązań dla tej grupy 
w ramach ulgi podatkowej z tytułu posiadania dziecka. Ważną kwestią jest także saldo 
migracji. W badanym okresie odnotowano nadwyżkę emigrantów nad imigrantami, co 
rzutuje na wpływy z tytułu podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne. Opisane 

4  Uwzględniono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia alimentacyjne z Funduszu Alimentacyj-
nego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”), świadczenie rodzicielskie (bez kwot 
dopłat do minimalnego zasiłku macierzyńskiego) oraz ulgę w PIT z tytułu posiadania dziecka.
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powyżej zjawiska powodują zwiększenie wydatków publicznych przy jednoczesnym kur-
czeniu się bazy dochodów podatkowych i składkowych związanych z zabezpieczeniem 
emerytalnym i zdrowotnym.

Szczególnie jest to widoczne w przemianach demograficznych polegających na 
starzeniu się ludności, co ma związek z wydłużaniem się oczekiwanej długości życia, 
niską dzietnością oraz obecną strukturą wiekową ludności. W efekcie pogorszeniu ulegnie 
współczynnik obciążenia demograficznego, czyli relacja między liczbą ludności w wieku 
poprodukcyjnym (65 lat i więcej) do liczby ludności w wieku produkcyjnym (czyli w wie-
ku 15–64 lat), wyrażona w procentach. Zgodnie z prognozami Eurostatu z kwietnia 2014 r. 
współczynnik ten wzrośnie z 20,14% w 2013 r. do 59,64% w 2080 r. (www.ec.europa.eu).

Obni że nie się defi cytu sek tora publicznego, co z punktu widzenia stabilności jest 
ważne, w ostatnim okresie z 7,6% w roku 2010 do 3,3% PKB w roku 2015 jest nie wąt-
pli wie znacz nym osią gnię ciem władz w Polsce. Zachodzi jednak pytanie, czy sytuacja 
ta jest rezultatem wyrafinowanej polityki fiskalnej, dosto so wa nej do prze biegu cyklu 
koniunk tu ral nego, czy prze pro wa dzo nych reform struk tu ral nych. W ostat nich latach 
zostały wprowadzone wpraw dzie dwie reformy istotne dla finan sów publicz nych: prze-
dłu żono wiek eme ry talny i zmo dy fi ko wano bar dzo nie ko rzystny pod wzglę dem finan so-
wym sys tem otwar tych fun du szy eme ry tal nych. Obydwie doty czyły obszaru ubez pie czeń 
spo łecz nych, któ ry jest bardzo kosztowny. 

Tabela 2.  Dotacje z budżetu państwa do systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 
w latach 2007–2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
w mld zł

FUS 23,9 33,2 30,5 37,5 37,5 39,5 37,1 30,4 42,1
KRUS 14,7 14,9 15,7 15,1 15,1 15,6 15,8 16,1 17,0

w % PKB
FUS 2,0 2,6 2,3 2,7 2,5 2,5 2,3 1,8 2,4
KRUS 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

Źródło: Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za lata 1990–2015.

Defi cyt fun du szy ubez pie cze nio wych pokrywany jest w ramach sek tora ze środ ków 
budżetu pań stwa. W analizowanym okresie dotacje do FUS wynosiły średnio rocznie 
w relacji do PKB ok. 2,3%, analogicznie do KRUS około 1%. Wprawdzie można z róż nych 
wzglę dów akcep to wać dofi nan so wa nie ubez pie czeń spo łecz nych, zwłasz cza sys temu 
eme rytal nego, ze środ ków budże to wych, to jed nak skala tego dofi nan so wa nia w Pol sce 
jest, jak się wydaje, zbyt wysoka. Kolejny problem to brak przejrzystości tego dofinan-
sowywania (np. dofi nan so wa nie FUS nastę puje czę ściowo w for mie poży czek, o któ rych 
wia domo, że nie będą mogły być nigdy spła cone). Sprawa jest skomplikowana, ponieważ 
ze względu na kon sty tu cyjną zasadę ochrony praw naby tych obni że nie świad czeń nie jest 
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możliwe i podniesienie składek podobnie. W dłuż szym okre sie utrzymywanie przywile-
jów emerytalnych, np. eme ry tur gór ni czych, i w związku z czynnikiem demograficznym 
spadek liczby osób opłacających składki w stosunku do liczby świadczeniobiorców może 
grozić niestabilnością finansów publicznych, ze względu na konieczność zwiększania de-
ficytu budżetowego. Dane w tabeli 2 pokazują także, że wysokość dotacji zależy również 
od koniunktury gospodarczej. Wyraźnie widać wzrost kwoty dotacji w pierwszej fazie 
kryzysu i drugiej. 

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na stabilność publicznego systemu finanso-
wego, jest zjawisko bezrobocia. Kwestie związane z przyczynami i konsekwencjami 
występowania bezrobocia są przedmiotem licznych opracowań ekonomistów. Najczęściej 
wymienia się koszty ekonomiczne związane z bezrobociem, m.in. spadek dochodów 
podatkowych i wzrost wydatków budżetu państwa, proces dezaktywizacji zawodowej, 
migracje czy wzrost zróżnicowania dochodu w społeczeństwie. Wymienione konsekwen-
cje mogą wpływać na destabilizację publicznego systemu finansowego.

Rysunek 2. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 2007–2015 (w %)

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/sto-
pa-bezrobocia-w-latach-1990-2016,4,1.html.

Wymienione negatywne zjawiska należy rozpatrywać w krótkim i długim okresie, 
co oznacza, że skutki występowania bezrobocia będą widoczne natychmiast, podczas gdy 
inne wystąpić mogą dopiero po jakimś czasie. Przykładem mogą tu być indywidualne kosz-
ty bezrobocia: w krótkim okresie kosztem takim może być spadek dochodów, w długim 
natomiast może to być dezaktywizacja zawodowa czy marginalizacja społeczna. Ponadto 
widoczny jest spadek popytu i spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego W ujęciu 
ekonomicznym następuje spadek wpływów do budżetu państwa, ponieważ bezrobotni nie 
płacą podatków dochodowych, składek na ubezpieczenie społeczne. Natomiast następuje 
wzrost wydatków z budżetu m.in. na zasiłki, programy przeciwdziałania bezrobociu. 
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W maju 2016 roku, jak podaje GUS, stopa bezrobocia wyniosła 9,1%, liczba bezro-
botnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1456,9 tys. 
Według statystyk GUS w Polsce na koniec 2012 roku 2136,8 tys. osób pozostawało bez 
pracy. Odnotowano stopę bezrobocia rejestrowanego na poziomie 13,4%. Pod względem 
okresu pozostawania bez zatrudnienia zaobserwowano pozytywne zjawisko skrócenia 
czasu poszukiwania pracy. 

Istotne znaczenie ma także badanie zmian występujących w produkcie krajowym 
brutto oraz ich wpływu na nierównowagę finansów publicznych. PKB jest powszechnie 
przyjętą miarą wzrostu gospodarczego rozumianego jako zdolność danego społeczeń-
stwa do produkcji dóbr i usług zaspokajających ludzkie potrzeby. Korzyścią ze wzrostu 
gospodarczego i rozwoju gospodarczego jest podwyższenie standardu życia, lepsza 
sytuacja socjalna, większe bezpieczeństwo publiczne. Wcześniej wymienione czynniki: 
cykl polityczny, demograficzny i bezrobocie mogą stanowić swoistą barierę dla wzrostu 
gospodarczego. 

Dynamika PKB w Polsce od roku 1992 stale rośnie (patrz rysunek 1.). Najwyższe 
tempo wzrostu odnotowano w latach 1995–1997 i w 2007 r. Tempo wzrostu PKB w 1997 r.  
wyniosło 7,1%, a w 2006 6,8%. Głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy, inwe-
stycje, jak i konsumpcja. W późniejszym okresie na skutek kryzysu nastąpił spadek tempa 
wzrostu w 2009 r. i w 2013 do 1,6%. Od roku 2013 kontynuowane były korzystne tenden-
cje na rynku pracy, przede wszystkim wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń, odnotowano 
spadek stopy bezrobocia z 13,4% w roku 2013 do 9,4% w roku 2015. Zmniej sza się także 
skala redy stry bu cji budże to wej: rela cja wydat ków publicz nych do PKB – według danych 
publi ko wa nych przez Euro stat – zmniej szyła się z 47,7% w 1995 r. do 42,2% w 2014 r. 
Obecna skala redy stry bu cji budże to wej w Pol sce jest jak na warunki euro pej skie nie zbyt 
duża; w Unii Euro pej skiej wydatki publiczne sta no wiły w 2014 r. prze cięt nie 48,2% PKB, 
a w nie któ rych kra jach pra wie 60%. W roz wi nię tych kra jach poza eu ro pej skich skala redy-
stry bu cji budże to wej jest czę sto niż sza (np. w Sta nach Zjed no czo nych 38,4% PKB), ale 
prze waż nie nie ist nieją tam powszechne publiczne sys temy eme ry talne. W kon se kwen cji 
wielu reform w Polsce zmniej szyły się też obcią że nia podat kowe: z 36,8% w 1995 r. do 
32,0% w 2014 r. Nato miast wiel kość defi cytu sek tora wahała się w ślad za waha niami 
koniunk tury. Dług publiczny w Pol sce w skali porów naw czej nie jest wysoki. Na koniec 
2015 r. wyno sił w relacji do PKB 51,3%. W Unii Euro pej skiej dług wynosi śred nio 86,8% 
PKB (w kra jach strefy euro nawet 92,1% PKB). 

Podsumowanie

Z przeprowadzonej, krótkiej analizy wybranych czynników mających wpływ 
na niestabilność publicznego systemu finansowego wynika, że najbardziej groźny jest 
czynnik demograficzny. Zarówno starzenie się społeczeństwa, jak i migracja mogą 
stanowić w przyszłości zagrożenie dla stabilności publicznego systemu finansowego. 



272 Joanna Marczakowska-Proczka

Mogą wpłynąć na wzrost poziomu deficytu sektora GG, na poziom i strukturę długu 
publicznego, a co za tym idzie wzrost kosztów obsługi długu i na rentowność obligacji 
skarbowych.

Pozostałe czynniki, jak bezrobocie i wzrost gospodarczy wyrażony w PKB, nie 
wydają się być obciążone tak wysokim ryzykiem wpływu na stabilność publicznego 
systemu finansowego jak czynnik demograficzny. Oczywiście nie oznacza to, że nie 
należy na bieżąco monitorować zjawisk społecznych i ekonomicznych związanych ze 
wszystkimi czynnikami i w razie niepokojących sygnałów podejmować szybkich kroków 
naprawczych. 
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public instability in the financial system. The second shows the impact of instability in the public 
financial system factors such as the political cycle, the illusion of the fiscal, demographic factor, 
the size and structure of GDP and unemployment.
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Streszczenie. Opracowanie stanowi próbę oceny stanu wykorzystania w Polsce funduszy euro-
pejskich na regionalną gospodarkę turystyczną. Celem opracowania jest przedstawienie zakresu 
wsparcia z funduszy unijnych regionalnej gospodarki turystycznej w dwóch kolejnych perspekty-
wach finansowania Unii Europejskiej w latach 2007–2013 i 2014–2020. Przeprowadzone badania 
oparte są na informacjach dotyczących rozwiązań krajowych oraz w poszczególnych regionach 
Polski. Podstawowym problemem wynikającym z umiejscowienia gospodarki turystycznej 
w finansowaniu unijnym w dwóch kolejnych perspektywach finansowych jest brak kontynuacji 
polityki wsparcia. W okresie 2007–2013 gospodarka turystyczna uzyskała silne wsparcie finan-
sowe, zwłaszcza w obszarze działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
W perspektywie 2014–2020 finansowanie działań na cele gospodarki turystycznej jest silnie ogra-
niczone. Zarówno jednostkom samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstwom i organizacjom 
turystycznym pozostaje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na zasadach ogólnodostęp-
nych, niededykowanych bezpośrednio gospodarce turystycznej. 

Wprowadzenie

Decydującą rolę w realizacji funkcji turystycznej na poziomie regionalnym 
i lokalnym odgrywają jednostki samorządu terytorialnego. Poprzez regulacje prawne 
stają się podmiotami polityki turystycznej i są wyposażone w zakres instrumentów 
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kształtujących funkcjonowanie gospodarki turystycznej. W Polsce regionalna polityka 
turystyczna stanowi kompetencję samorządu wojewódzkiego, który jest odpowiedzialny 
za wyznaczanie strategii rozwoju turystyki. Na poziomie lokalnym zadania w zakresie 
turystyki realizowane są przez samorząd gminny. Istotnym instrumentem działalności 
samorządów są fundusze europejskie, które za pośrednictwem Regionalnych Programów 
Operacyjnych oddziałują na poszczególne dziedziny życia społecznego i gospodarczego 
w regionie, w tym turystykę. Celem opracowania jest przedstawienie zakresu wsparcia 
z funduszy unijnych gospodarki turystycznej w dwóch kolejnych perspektywach finan-
sowania Unii Europejskiej w latach 2007–2013 i 2014–2020. Przeprowadzone badania 
oparte są na informacjach dotyczących rozwiązań krajowych oraz w poszczególnych 
regionach Polski. Podstawowym problemem, wynikającym z umiejscowienia gospodarki 
turystycznej w finansowaniu unijnym w dwóch kolejnych perspektywach finansowych, 
jest brak kontynuacji polityki wsparcia. W okresie 2007–2013 gospodarka turystyczna 
uzyskała silne wsparcie finansowe, zwłaszcza w obszarze działań prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego. W perspektywie 2014–2020 finansowanie działań na 
cele gospodarki turystycznej jest silnie ograniczone. Zarówno jednostkom samorządu te-
rytorialnego, jak i przedsiębiorstwom i organizacjom turystycznym pozostaje możliwość 
ubiegania się o wsparcie finansowe na zasadach ogólnodostępnych, niededykowanych 
bezpośrednio gospodarce turystycznej. 

1. Funkcjonowanie gospodarki turystycznej

Gospodarka turystyczna przenika przez wszystkie podstawowe sektory gospodarki 
i przejawia się w niemal wszystkich formach gospodarowania: produkcji dóbr i usług, 
ich podziale, wymianie i konsumpcji, występując tym samym w większości gałęzi 
i branż gospodarki narodowej. Istotne wsparcie w rozwoju turystyki realizowane jest 
przez podmioty samorządu terytorialnego, które tworzą warunki i integrują działania 
podmiotów komercyjnych funkcjonujących na ich obszarze, dając podstawę do tworzenia 
kompleksowej obszarowej oferty turystycznej (Panasiuk, 2014a, s. 13–14). Dzięki rozwo-
jowi turystyki możliwa jest realizacja celów w szerszym kontekście polityki społeczno-
-gospodarczej. Relacja pomiędzy turystyką a całą gospodarką jest dwustronna. Rozwój 
innych gałęzi i branż gospodarki, m.in. transportu, handlu, gospodarki komunalnej, 
wpływa pozytywnie na stan rozwoju gospodarki turystycznej. Gospodarka turystyczna 
przyczynia się do realizacji celów makroekonomicznych, związanych zwłaszcza z jej 
udziałem w tworzeniu produktu krajowego brutto, aktywizacji rynku pracy, uzyskiwaniu 
efektów ekonomicznych w obszarach turystycznych oraz wzroście poziomu jakości życia 
mieszkańców.

Gospodarka turystyczna to system współzależności rynkowych powstających pod-
czas procesu zaspokajania potrzeb zgłaszanych przez turystów pomiędzy realizującymi 
go przedsiębiorcami i instytucjami (Nowakowska, 1988, s. 169–171; Kornak, Rapacz, 
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2001, s. 11; Gaworecki, 2003, s. 161). Tak rozumiany system obejmuje całość działań 
podmiotów tej gospodarki, które podejmowane są w procesie obsługi ruchu turystycz-
nego, we wszystkich etapach podróży turystycznej (Meyer, 2006, s. 39–40). W skład 
gospodarki turystycznej wchodzą wszystkie podmioty, które kierują swoją działalność na 
potrzeby turystów i nie są wyłącznie nastawione na obsługę ruchu turystycznego (Page, 
Connell, 2006). 

W klasycznym ujęciu na szerokość gospodarki turystycznej składają się bezpo-
średnia i pośrednia gospodarka turystyczna. Kryterium przyporządkowania działalności 
podmiotów do każdej z grup jest stopień niezbędności prowadzonej działalności dla 
obsługi ruchu turystycznego oraz znaczenie działalności na rzecz turystyki dla danego 
podmiotu (Panasiuk, 2008, s. 22–25).

Bezpośrednia gospodarka turystyczna obejmuje działalność tylko tych podmiotów, 
których funkcjonowanie wynika z realizacji zapotrzebowania zgłaszanego przez tury-
stów, przez co wyodrębnia się elementy typowe i uzupełniające. Typowa gospodarka 
turystyczna obejmuje działalność przedsiębiorstw turystycznych i instytucji, które oferują 
produkty (usługi) turystyczne wyłącznie (lub prawie wyłącznie) na potrzeby odwiedzają-
cych i innych osób podróżujących, tj. hotelarstwo, gastronomię w obiektach noclegowych 
turystyki, turystyczny transport pasażerski, biura podróży, podmioty udostępniające 
atrakcje turystyczne, informację turystyczną, działalność związków i organizacji 
turystycznych (np. podmiotów samorządu gospodarczego). Uzupełniająca gospodarka 
turystyczna obejmuje natomiast działalność w zakresie produkcji dóbr i usług: produkcję 
dóbr materialnych (np. sprzęt turystyczny, mapy i przewodniki turystyczne, pamiątki, 
środki transportu przeznaczone dla przewozów turystycznych), działalność handlową 
w zakresie sprzedaży sprzętu turystycznego, wydawnictw turystycznych, produktów 
pamiątkarskich, pozostałą działalność gastronomiczną, ubezpieczenia i usługi finansowe 
dla turystów, działalność obiektów kulturalno-rozrywkowych, działalność obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, działalność samorządów w zakresie rozwoju turystyki i jej 
promocji, działalność organizacji turystycznych zajmujących się m.in. propagowaniem 
turystyki i tworzących podstawy współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi 
w obszarach turystycznych. 

Pośrednia gospodarka turystyczna to aktywność tych jednostek gospodarczych, 
które realizują potrzeby zgłaszane przez różne grupy osób (turyści, mieszkańcy obszarów 
turystycznych) i nietworzących typowych i charakterystycznych produktów turystycz-
nych. Na pośrednią gospodarkę turystyczną składa się m.in. działalność: przedsiębiorstw 
bankowych i ubezpieczeniowych, pozostałych przewoźników pasażerskich (w relacjach 
regionalnych i lokalnych), placówek przedsiębiorstw handlowych, operatorów pocztowych 
i telekomunikacyjnych, podmiotów ochrony środowiska przyrodniczego, gospodarki 
komunalnej (komunikacji miejskiej, wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwa, oczysz-
czania), dostawców energii, produkcji takich artykułów, jak np. sprzęt fotograficzny, 
torby podróżne, odzież i obuwie niezbędne do uprawiania turystyki, środki higieniczne 
i kosmetyczne, farmaceutyki (Panasiuk, 2013, s. 73–75).
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Podjęte zagadnienia mają implikacje dla badań wykorzystania funduszy Unii 
Europejskiej w regionalnej i lokalnej gospodarce turystycznej. Z punktu widzenia 
dalszych rozważań istotne jest jednak ograniczenie się do bezpośredniej typowej gospo-
darki turystycznej, gdyż podmioty te są potencjalnymi beneficjentami środków unijnych 
kierowanych do gospodarki turystycznej. 

Warunkiem skutecznego funkcjonowania podmiotów regionalnej i lokalnej gospo-
darki turystycznej na poziomie regionalnym jest ukształtowanie systemu współpracy 
pomiędzy: jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą (przedsiębiorstwami 
turystycznymi), samorządem wojewódzkim i gminnym, organizacjami i stowarzysze-
niami branży turystycznej, w tym samorządu gospodarczego, regionalną organizacją 
turystyczną (Panasiuk, 2008, s. 25).

Zgodnie z podziałem zadań administracji rządowej i samorządowej podstawo-
wym podmiotem polityki turystycznej na poziomie regionu w Polsce jest samorząd 
wojewódzki. Do podstawowych celów regionalnej polityki turystycznej zaliczyć należy: 
zaspokojenie potrzeb turystycznych społeczeństwa, racjonalne wykorzystanie walorów 
turystycznych, zasobów pracy i kapitału w sferze gospodarki turystycznej, kształtowa-
nie optymalnych rozmiarów i struktury ruchu turystycznego, koordynowanie rozwoju 
turystyki, z uwzględnieniem jej różnych funkcji oraz związków z innymi sferami życia 
gospodarczego (Kurek, 2007, s. 388).

Aktywność jednostek samorządu lokalnego dotyczy m.in. świadczenia usług infor-
macji turystycznej (w tym oznakowania atrakcji turystycznych, szlaków oraz współpracy 
z branżą i organizacjami turystycznymi), utrzymania infrastruktury lokalnej, komuni-
kacji miejskiej, porządku i bezpieczeństwa, dostępu do tzw. mediów (woda, energia, 
ciepłownictwo). 

Działania jednostek samorządu terytorialnego są decydujące w tworzeniu lokalnych 
i regionalnych produktów turystycznych, łączących w sobie świadczenia poszczególnych 
oferentów bezpośredniej gospodarki turystycznej oraz usług paraturystycznych w miejscu 
docelowym turystyki (Rapacz, 2006, s. 296–299).

2. Środki Unii Europejskiej w regionalnej gospodarce turystycznej 
w perspektywie finansowej na lata 2007–2013

W latach 2007–2013 politykę regionalną Unii Europejskiej realizowano przy po-
mocy dwóch funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Funduszu Spójności. Głównym celem 
polityki regionalnej było tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 
opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost 
poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

W okresie minionej perspektywy finansowej podstawowym źródłem zasileń go-
spodarki turystycznej z funduszy europejskich były Regionalne Programy Operacyjne 
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(RPO), zarządzane przez samorządy województw. Struktura wszystkich 16 Regionalnych 
Programów Operacyjnych w Polsce składa się z osi priorytetowych, wskazujących na 
główne obszary wsparcia poszczególnych RPO, w ich ramach wyszczególniono nato-
miast działania i poddziałania określające konkretne grupy przedsięwzięć podlegających 
finansowaniu. 

Analiza wszystkich 16 RPO w latach 2007–2013 wskazuje, że turystyka wraz z kul-
turą znalazły się wśród głównych osi priorytetowych aż w 14 RPO (tabela 1). Tak ważne 
miejsce turystyki w analizowanych dokumentach wskazywać może również na wysoką 
rangę turystyki wśród głównych determinant rozwojowych poszczególnych regionów 
Polski. Wyjątek w tym zakresie stanowiły RPO województw łódzkiego oraz opolskiego, 
gdzie inicjatywy związane z rozwojem turystyki wyodrębnione zostały dopiero na po-
ziomie działań priorytetowych. 

Wśród podstawowych działań zawartych w osiach priorytetowych związanych 
z rozwojem turystyki w analizowanych regionach dominowały te związane z: budową, 
rozbudową i modernizacją bazy turystycznej, budową, rozbudową i modernizacją 
publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, tworzeniem regionalnych oraz 
ponadregionalnych produktów turystycznych, tworzeniem regionalnych systemów 
informacji turystycznej, promocją turystyki.

Tabela 1. Miejsce turystyki w Regionalnych Programach Operacyjnych w Polsce 2007–2013

Województwo Oś priorytetowa Działanie
1 2 3

Dolnośląskie

6. Wykorzystanie 
i promocja potencjału 
turystycznego 
i kulturowego Dolnego 
Śląska

6.1. Turystyka uzdrowiskowa
6.2. Turystyka aktywna
6.3. Turystyka biznesowa
6.4. Turystyka kulturowa
6.5. Działania wspierające infrastrukturę 
turystyczną i kulturową

9. Odnowa 
zdegradowanych obszarów 
miejskich na terenie 
Dolnego Śląska

9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów 
miejskich w miastach powyżej 10 tys. 
mieszkańców

Kujawsko- 
-pomorskie

3. Rozwój infrastruktury 
społecznej 3.3. Rozwój infrastruktury kultury

6. Wsparcie rozwoju 
turystyki

6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu 
o zasoby przyrodnicze
6.2. Rozwój usług turystycznych 
i uzdrowiskowych

7. Wspieranie przemian 
w miastach i w obszarach 
wymagających odnowy

7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic 
miast
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1 2 3

Lubelskie

3. Atrakcyjność obszarów 
miejskich i tereny 
inwestycyjne

3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
miejskich

7. Kultura, turystyka 
i współpraca 
międzyregionalna

7.1. Infrastruktura kultury i turystyki
7.2. Promocja kultury i turystyki
7.3. Współpraca międzyregionalna

Lubuskie
5. Rozwój i modernizacja 
infrastruktury turystycznej 
i kulturowej

5.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury 
turystycznej i kulturowej

Łódzkie

3. Gospodarka, 
innowacyjność, 
przedsiębiorczość

3.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna

5. Infrastruktura społeczna 5.4. Infrastruktura kultury
6. Odnowa obszarów 
miejskich 6.1. Rewitalizacja obszarów problemowych

Małopolskie

3. Turystyka i przemysł 
kulturowy

3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej
3.2. Rozwój produktu dziedzictwa 
kulturowego

8. Współpraca 
międzyregionalna 

8.1. Promocja Małopolski na arenie 
międzynarodowej
8.2. Budowanie pozycji Małopolski 
w europejskich sieciach współpracy

Mazowieckie

5. Wzmacnianie roli miast 
w rozwoju regionu 5.2. Rewitalizacja miast

6. Wykorzystanie walorów 
naturalnych i kulturowych 
dla rozwoju turystyki 
i rekreacji

6.1. Kultura

6.2. Turystyka

Opolskie

5. Infrastruktura społeczna 
i szkolnictwo wyższe

5.3. Rozwój kultury oraz ochrona 
dziedzictwa kulturowego

6. Aktywizacja 
obszarów miejskich 
i zdegradowanych

6.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

Podkarpackie 6. Turystyka i kultura –

Podlaskie

3. Rozwój turystyki 
i kultury

3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej 
regionu
3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw 
z branży turystycznej

6. Rozwój infrastruktury 
społecznej

6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury 
i ochrony dziedzictwa historycznego 
i kulturowego

Pomorskie 3. Funkcje miejskie 
i metropolitalne

3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni 
miejskiej
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1 2 3

6. Turystyka i dziedzictwo 
kulturowe

6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał 
turystyczny
6.2. Promocja i informacja turystyczna
6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe 
o potencjale turystycznym
6.4. Wspieranie i zachowanie walorów 
przyrodniczych

Śląskie

3. Turystyka

3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego
3.2. Infrastruktura okołoturystyczna
3.3. Systemy informacji turystycznej
3.4. Promocja turystyki

4. Kultura
4.1. Infrastruktura kultury
4.2. Systemy informacji kulturalnej
4.3. Promocja kultury

Świętokrzyskie

5. Wzrost jakości 
infrastruktury społecznej 
oraz inwestycje 
w dziedzictwo kulturowe, 
turystykę i sport

5.2. Podniesienie jakości usług publicznych 
poprzez wspieranie placówek edukacyjnych 
i kulturalnych
5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa 
kulturowego, turystyki i sportu

6. Wzmocnienie ośrodków 
miejskich i rewitalizacja 
małych miast

6.1. Wzmocnienie regionalnych 
i subregionalnych ośrodków wzrostu
6.2 Rewitalizacja małych miast

Warmińsko- 
-mazurskie

2. Turystyka
2.1. Wzrost potencjału turystycznego
2.2. Promocja województwa i jego oferty 
turystycznej

4. Rozwój, restrukturyzacja 
i rewitalizacja miast 4.2. Rewitalizacja miast

Wielkopolskie

4. Rewitalizacja obszarów 
problemowych 4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

6. Turystyka i środowisko 
kulturowe

6.1. Turystyka
6.2. Rozwój kultury i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego

Zachodniopomorskie

5. Turystyka, kultura 
i rewitalizacja

5.1. Infrastruktura turystyczna
5.3. Ścieżki rowerowe
5.5. Rewitalizacja

6. Rozwój funkcji 
metropolitalnych

6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze 
metropolitalnym
6.3. Ścieżki rowerowe na obszarze 
metropolitalnym
6.6. Rewitalizacja na obszarze 
metropolitalnym

Źródło: opracowanie własne na podst. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 
oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl (dostęp 9–11.07.2013); Panasiuk (2014b),  
s. 118–121.
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Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji proturystycznych zapisanym w ra-
mach analizowanych RPO stały się także priorytety związane z rewitalizacją przestrzeni 
miejskich i rozwojem obszarów metropolitalnych oraz rozwojem i modernizacją infra-
struktury społecznej, w tym także kulturalnej. W ich ramach wyodrębniono działania 
obejmujące między innymi:

 – rozwój infrastruktury turystycznej na obszarach metropolitalnych oraz tworze-
nie i promocję lokalnych produktów turystycznych,

 – rewitalizację zdegradowanych przestrzeni miejskich oraz dostosowanie ich dla 
potrzeb turystyki,

 – budowę, rozbudowę i modernizację obiektów infrastruktury kulturalnej jako 
elementów poprawiających atrakcyjność turystyczną obszaru,

 – wspieranie ochrony dziedzictwa kulturowego obszarów oraz inwestycje 
w obiekty kulturowe i historyczne.

Choć głównym celem wskazanych działań miała być poprawa jakości życia społecz-
ności danego obszaru, to jednak w grupach celów szczegółowych większości programów 
wskazano na istotną rolę tego typu przedsięwzięć w podnoszeniu atrakcyjności tury-
stycznej regionu. Łączna pula środków alokowanych w ramach priorytetów związanych 
bezpośrednio z turystyką wszystkich 16 RPO wynosiła 1,22 mld EUR, co stanowi ponad 
6% ogółu środków RPO. Uwzględniając dodatkowo kwoty alokacji z priorytetów pośred-
nio związanych z rozwojem gospodarki turystycznej w poszczególnych regionach, kwota 
ta wyniosła 2,77 mld EUR i stanowiła 14% sumy środków RPO. 

Największa pula środków związanych bezpośrednio z realizacją przedsięwzięć 
turystycznych alokowana została w ramach RPO województw: śląskiego, mazowieckiego 
oraz warmińsko-mazurskiego, natomiast najmniejsza w RPO województw: pomorskiego, 
lubuskiego i podkarpackiego. Biorąc pod uwagę udział wskazanych środków w ogólnej 
kwocie budżetu RPO, najwyższy współczynnik pod tym względem osiągnęły wojewódz-
twa: podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie.  

Warto podkreślić, iż wyniki analizy wskazują na brak bezpośrednich związków po-
między rolą danego regionu w obsłudze ruchu turystycznego a poziomem zaangażowania 
środków RPO na działania związane z rozwojem regionalnej gospodarki turystycznej. 
Przykładem mogą tu być województwa pomorskie oraz małopolskie, które stanowią 
jedne z najpopularniejszych destynacji turystycznych w kraju, a wysokość środków 
przyporządkowanych na działania proturystyczne w ramach obu programów wyniosły 
odpowiednio 3,4% i 6,3% ogółu środków budżetu RPO. 
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3. Finansowanie rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej  
ze środków Unii Europejskiej na lata 2014–2020

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 zagwarantowano ograniczone 
środki na projekty turystyczne. Jest to istotna zmiana w unijnej polityce, która bezpo-
średnio warunkuje zakres polityki prowadzonej przez poszczególne kraje członkowskie. 
Część zadań finansowanych w ubiegłej perspektywie może być w pewnym zakresie 
kontynuowana, ale nie dzięki środkom, które są dedykowane wyłącznie gospodarce 
turystycznej. Na poziomie centralnym obejmują one następujące obszary:

 – wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw; w tym wsparcie 
w zakresie promocji turystycznej Polski na rynkach zagranicznych oraz prowa-
dzenie działań w zakresie badania ruchu turystycznego,

 – ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego, w tym ochronę i udostępnianie  
zabytków oraz rewitalizację obiektów i obszarów opartych na zasobach dziedzic-
twa kulturowego, posiadających wysoki potencjał przyciągania dla turystów,

 – Polski System Informacji Turystycznej – e-turysta, 
 – tworzenie i rozwój sieciowych i kompleksowych produktów turystycznych 

o znaczeniu co najmniej ponadregionalnym w Polsce Wschodniej.
W zakresie regionalnym działania mogą być finansowane za pośrednictwem RPO 

i dotyczą głównie:
 – rozwoju markowych regionalnych produktów turystycznych,
 – promocji turystyki kulturowej i dziedzictwa przemysłowego,
 – wspierania rozwoju nowych form turystyki (Buczak, 2014; Piekarzewska, 2014).

W perspektywie finansowej UE na lata 2014–2020 w systemie planowania na 
poziomach krajowym i regionalnym powołano inteligentne specjalizacje, które należy 
rozumieć jako branże gospodarki zapewniające tworzenie innowacyjnych rozwiązań 
społeczno-gospodarczych, zwiększających wartość dodaną gospodarki i podnoszących 
jej konkurencyjność na arenie międzynarodowej. W obszarze celów gospodarczych 
wsparciem ze środków Unii Europejskiej objęte są projekty wpisujące się w inteligentne 
specjalizacje. Na poziomie ogólnokrajowym spośród 20 inteligentnych specjalizacji skla-
syfikowanych w pięciu grupach nie wyodrębniono specjalizacji związanych z turystyką 
(http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl). Specjalizacje regionalne, które są pochodną 
specjalizacji krajowych, określone są za pośrednictwem regionalnych strategii innowacyj-
ności. Tylko w pięciu województwach wskazano na turystykę jako element inteligentnej 
specjalizacji regionu łącznie z innymi elementami (m.in. zdrowie, przemysły kreatywne, 
gospodarka wodna). W jednym województwie turystykę wkomponowano w zakres spe-
cjalizacji potencjalnej. Oznacza to, że w 11 polskich regionach gospodarka turystyczna 
ma bardzo ograniczony dostęp do środków unijnych na innowacje. Tabela 2 prezentuje 
miejsce turystyki w RPO poszczególnych polskich województw wraz z zaznaczeniem 
inteligentnych specjalizacji regionów obejmujących gospodarkę turystyczną. 
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Tabela 2.  Miejsce turystyki w Regionalnych Programach Operacyjnych w Polsce 
2014–2020 wraz ze specjalizacjami inteligentnymi dotyczącymi gospodarki 
turystycznej

Województwo/
Inteligentna 
specjalizacja 

z zakresu turystyki

Oś priorytetowa Działanie

1 2 3

Dolnośląskie 4. Środowisko i zasoby 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów 
przyrodniczych

Kujawsko- 
-pomorskie
Medycyna, usługi 
medyczne, turystyka 
zdrowotna

4. Region przyjazny środowisku

4.6. Ochrona środowiska naturalnego 
i zasobów kulturowych na obszarze 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych

Lubelskie 1. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego

7.2. Ochrona różnorodności 
przyrodniczej
7.3. Turystyka przyrodnicza
7.4. Ochrona bioróżnorodności 
dla Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego

Lubuskie 4. Środowisko i kultura
4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa 
kulturowego
4.5. Kapitał przyrodniczy regionu

Łódzkie

5. Ochrona środowiska 5.4. Ochrona przyrody

6. Rewitalizacja i potencjał 
endogeniczny regionu 

6.1. Dziedzictwo kulturowe 
i infrastruktura kultury
6.2. Rozwój gospodarki turystycznej

Małopolskie 
Przemysły 
kreatywne (w tym 
czasu wolnego)

6. Dziedzictwo regionalne

6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego
6.2. Ochrona różnorodności 
biologicznej 
6.3. Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionów

Mazowieckie 5. Gospodarka przyjazna 
środowisku

5.3. Dziedzictwo kulturowe
5.4. Ochrona bioróżnorodności 

Opolskie 
potencjalna: 
Procesy i produkty 
ochrony zdrowia 
i środowiska 
(w tym Zintegrowany 
przestrzennie 
regionalny produkt 
turystyczny)

5. Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego

5.3. Zwiększona dostępność zasobów 
kulturowych regionu



285Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej...

1 2 3

Podkarpackie
4. Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego

4.4. Kultura

Podlaskie
6. Ochrona środowiska 
i racjonalne gospodarowanie jego 
zasobami

6.3. Ochrona zasobów bio- 
i georóżnorodności oraz krajobrazu

Pomorskie
8. Konwersja 

8.3. Materialne i niematerialne 
dziedzictwo kulturowe
8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów 
dziedzictwa przyrodniczego 

11. Środowisko 11.4. Ochrona różnorodności 
biologicznej

Śląskie
5. Ochrona środowiska 
i efektywne wykorzystanie 
zasobów

5.3. Dziedzictwo kulturowe
5.4. Ochrona różnorodności 
biologicznej 

Świętokrzyskie
główna: Turystyka 
zdrowotna 
i prozdrowotna 
horyzontalna: 
Branża targowo-
kongresowa

4. Dziedzictwo naturalne 
i kulturowe

4.4. Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego

4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów 
cennych przyrodniczo

Warmińsko- 
-mazurskie 
Ekonomia wodna 
(w tym turystyka 
wodna)

5. Środowisko przyrodnicze 
i racjonalne wykorzystanie 
zasobów

5.3. Ochrona różnorodności 
biologicznej

6. Kultura i dziedzictwo 
6.1. Infrastruktura kultury

6.2. Dziedzictwo naturalne

Wielkopolskie 4. Środowisko
4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie 
i rozwój dziedzictwa naturalnego 
i kulturalnego

Zachodnio-
pomorskie
Turystyka i zdrowie

4. Naturalne otoczenie człowieka

4.1. Dziedzictwo kulturowe
4.2. Wzmocnienie instytucji kultury
4.5. Wsparcie infrastrukturalnych form 
ochrony przyrody i krajobrazu

Źródło: opracowanie własne na podst. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz  
www.funduszeeuropejskie.gov.pl (dostęp 2–5.05.2016).

Zestawiając informacje z tabel 1 i 2, należy zauważyć, że osie priorytetowe oraz 
szczegółowe działania w RPO w przypadku okresu 2014–2020 dotyczą tylko pośrednio 
turystyki. W szczegółowy zakres finansowania zadań w tym okresie turystyka jest 
wpisana tylko jako element bardziej obszernej grupy działań. Stąd generalnie nie ma 
możliwości stwierdzenia, jakie środki z poszczególnych RPO trafić mogą do gospodarki 
turystycznej. 



286 Aleksander Panasiuk

Kluczową kwestią, która staje przed samorządami lokalnymi i innymi podmiotami 
przygotowującymi projekty na wsparcie gospodarki turystycznej, jest wybór konkretne-
go obszaru wsparcia, tj. spójność rozwoju gospodarki turystycznej z głównymi celami 
pozaturystycznych programów wsparcia. Zatem zadaniem podmiotów odpowiedzialnych 
za realizację projektów finansowanych z zakresu gospodarki turystycznej jest znalezienie 
możliwie najlepszych powiązań pomiędzy celem projektu turystycznego a programami, 
odwołujących się do innych obszarów gospodarki, które pośrednio dotyczyć mogą tury-
styki. Stąd podmioty gospodarki turystycznej powinny poszukiwać możliwości apliko-
wania o środki przewidziane np. dla: kultury, sportu i rekreacji, infrastruktury (w tym 
transportowej), innowacji, przemysłu kreatywnego (sztuka, media i rozrywka, usługi 
biznesu kreatywnego – architektura, wydawnictwa, reklama), sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, rozwoju obszarów wiejskich, rynku pracy, wsparcia udzielanego eko-
nomicznie słabszym grupom społecznym. Wybór alternatywnego programu wsparcia 
rozwoju gospodarki turystycznej może być podyktowany z jednej strony koniecznością 
znalezienia wspólnych celów projektu turystycznego i założeń programu, a z drugiej może 
skutkować rozszerzeniem o elementy pozaturystyczne, realizowane w ramach projektów, 
których głównym zadaniem nie jest rozwój gospodarki turystycznej (Panasiuk, 2014a,  
s. 279–293). 

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza dostępności środków Unii Europejskiej na rozwój regional-
nej gospodarki turystycznej w dwóch kolejnych okresach programowania UE wskazuje 
na wiele niejednoznaczności, a przede wszystkim na brak kontynuacji. Znaczący napływ 
środków UE do gospodarki turystycznej w okresie 2007–2013, mimo dużego strumienia 
zasileń, nie był wystarczająco efektywny. Głównym beneficjentem środków na projekty 
turystyczne były jednostki samorządu lokalnego, a finansowane cele obejmowały często 
oddziaływanie na rozwój infrastruktury lokalnej (kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej), 
oddziałując na potrzeby mieszkańców, a niekonieczne bezpośrednio na potrzeby turystów. 
Znaczne ograniczenie finansowania regionalnej gospodarki turystycznej z funduszy UE 
nie jest jednak wynikiem ograniczonej efektywności działań w minionej perspektywie, 
gdyż decyzje w tym zakresie były podejmowane, zanim można było przewidzieć brak 
bezpośredniego finansowania zadań z priorytetów typowo turystycznych na cele, które 
tylko w ograniczonym stopniu wpływały np. na poziom atrakcyjności turystycznej 
obszaru lub wielkość i strukturę ruchu turystycznego. 

W perspektywie 2014–2020 gospodarka turystyczna została zepchnięta na margines 
finansowania unijnego. Wydaje się, że część istotnych zadań, zwłaszcza o charakterze in-
frastrukturalnym i promocyjnym, powinna być kontynuowana. Należy jednak pamiętać, 
że turystyka przyczynia się do realizacji celów makroekonomicznych oraz realizowanych 
w skali regionalnej i lokalnej. Polskie regiony w ramach RPO starały się częściowo 
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zaradzić temu problemowi, kontynuując część działań w zakresie turystyki w wymiarze 
rzeczowym jak i finansowym, jednak w stanowczo mniejszym wymiarze.
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Summary. The article is an attempt to assess the status of implementation of EU funds in Poland 
for the regional tourism economy. The aim of this paper is to present a range of EU funding 
of regional tourism economy in the next two financing perspectives of the European Union  
in 2007–2013 and 2014–2020. The studies are based on the information on national arrange-
ments and the Polish regions. The main problem related to the location of the tourism economy  
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in the financing of the EU in the next two financial perspectives is the lack of continuing support 
policy. In the period 2007–2013 tourism economy received strong financial support, especially  
in the area of the activities carried out by local government units. In the 2014–2020 funding activi-
ties for the purposes of tourism is heavily restricted. Both the local government units, as well as 
businesses and tourist organizations remains the possibility of applying for financial support for 
the principles of public, non-dedicated directly to the tourism economy.
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Rynek obligacji przychodowych w Polsce

Kody JEL: G12, H27, H54, L32

Słowa kluczowe: obligacje, obligacje przychodowe, finanse jednostek samorządu terytorialnego

Streszczenie. W artykule omówiono podstawowe cechy ustawowo wyróżniające obligacje przycho-
dowe. Na tym tle dokonano oceny dotychczasowego rozwoju rynku tych instrumentów z jednocze-
sną próbą wskazania przesłanek warunkujących stopień wykorzystania obligacji przychodowych 
w polityce finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W ramach prowadzonych dociekań 
wyszczególniono istotę obligacji przychodowych, dokonano analizy i oceny mechanizmów słu-
żących ochronie interesu nabywców tych instrumentów oraz przybliżono problem obowiązków 
informacyjnych emitenta obligacji przychodowych.

Wprowadzenie

Obligacje przychodowe, jako odrębna kategoria ekonomiczna i przedmiot regulacji 
prawnych, pojawiły się w 2000 r. Wprowadzenie tych instrumentów na grunt krajowego 
systemu finansowego stanowiło pierwszy krok w kierunku popularyzacji wykorzystania 
obligacji przychodowych w praktyce zarządzania finansami samorządowymi. Pomimo 
wieloletniej tradycji instrument ten nie zyskał na popularności, bowiem na przestrzeni 
ostatnich 15 lat jedynie 9 przedsięwzięć zostało sfinansowanych przy wykorzystaniu 
omawianej konstrukcji. Sytuacja ta jest zaskakująca, zwłaszcza że jednostki samorządu 
terytorialnego wykazują rosnące zainteresowanie klasycznymi obligacjami komunalny-
mi, finansując przy ich wykorzystaniu rozmaite przedsięwzięcia.

Celem artykułu jest omówienie podstawowych cech ustawowo wyróżniających 
obligacje przychodowe wraz z ilustracją dotychczasowych doświadczeń związanych 
z wykorzystaniem tych instrumentów przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. 
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W prowadzonych rozważaniach uwzględniono specyfikę samych instrumentów, jak 
również dokonano charakterystyki mechanizmów ochrony interesu obligatariuszy oraz 
przybliżono problem obowiązków informacyjnych ciążących na osobie emitenta obligacji 
przychodowych.

1. Obligacje przychodowe – definicja ustawowa

Wedle ustawy o obligacjach (Ustawa, 2015) obligacja stanowi emitowany w serii 
papier wartościowy, w ramach którego emitent obligacji stwierdza, że jest dłużnikiem 
właściciela tego instrumentu (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia 
określonego świadczenia. 

Uchwycenie istoty stosunków dłużnych zawieranych w ramach emisji obligacji 
wymaga dookreślenia dwóch elementów występujących w cytowanej definicji. Po pierw-
sze, poprzez sformułowanie „emitowany w serii” ustawodawca nadaje obligacji formę 
instrumentu występującego w większej liczbie jednostek niż jedna i jednocześnie – in-
korporujących jednakową wiązkę praw majątkowych. Natomiast kwestia deklarowanych 
przez emitenta świadczeń na rzecz obligatariuszy jest materią nieco bardziej złożoną, 
gdyż zgodnie z literą prawa mogą one przyjmować formę:

 – świadczeń pieniężnych, przejawiających się w przekazaniu z majątku emitenta 
na rzecz wierzyciela określonej wartości ekonomicznej, obrazowanej nominałem 
obligacji oraz odsetkami bądź dyskontem (Lipiec-Warzecha, 2010, s. 101); lub

 – świadczeń niepieniężnych, w ramach których katalog potencjalnych świadczeń 
emitenta na rzecz obligatariuszy w obecnym stanie prawnym jest otwarty 
i właściwie każde zobowiązanie prawnie dopuszczalne może być zaciągnięte 
w drodze emisji obligacji (Kropiwnicki, 2010, s. 18).

Tak zredagowana i stosunkowo pojemna definicja obligacji stanowi podstawę dla 
wyodrębnienia szerokiej i zróżnicowanej grupy instrumentów finansowych, dla których 
wspólnym mianownikiem pozostaje stosunek dłużny ucieleśniony w postaci papieru 
wartościowego. Nie wnikając w pogłębioną analizę kryteriów klasyfikacji obligacji 
(szerzej: Pawłowski, 2015, s. 28–38), które obecne są zarówno w literaturze przedmiotu, 
jak i praktyce gospodarczej, spostrzec należy, że na gruncie prawa dochodzi jedynie 
do egzemplifikacji konstrukcji możliwych do wykorzystania. W oparciu o kryterium 
normatywne wyróżnia się obligacje: partycypacyjne, zamienne, z prawem pierwszeń-
stwa, wieczyste oraz przychodowe. Pozostałe kategorie długu – ujęte w ramach definicji 
obligacji – rodzą się na gruncie swobody kształtowania stosunków prawnych i przy 
zachowaniu rygoru ustawy o obligacjach.

Ustawowe wyodrębnienie obligacji przychodowych z ogólnej definicji obligacji 
następuje poprzez nadanie obligatariuszowi prawa do zaspokojenia swoich roszczeń  
w pierwszeństwie przed pozostałymi wierzycielami, przy czym wskazanym przez 
emitenta długu źródłem zaspokojenia interesu obligatariuszy może być (Ustawa, 2015):
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 – całość albo część przychodów lub całość albo część majątku przedsięwzięć, 
które zostały sfinansowane w całości albo części kapitałem zgromadzonym 
w ramach emisji długu;

 – całość albo część przychodów z innych przedsięwzięć określonych przez 
emitenta.

W związku z powyższym w przypadku obligacji przychodowych obsługa zobowią-
zań względem grona inwestorów przebiega w oparciu o przychody z określonego źródła, 
które co do zasady zostało sfinansowane (w całości lub w części) w oparciu o kapitał 
zgromadzony w ramach emisji tych instrumentów. Specyfika obligacji przychodowych 
przejawia się więc w odejściu od ogólnej zasady, wedle której za zobowiązania wynika-
jące z emisji długu emitent odpowiada całym swoim majątkiem – zarówno obecnym, jak 
i przyszłym (Klupczyński, 2015, s. 79). 

2. Specyfika obligacji przychodowych – wybrane aspekty

2.1. Mechanizmy ochrony inwestorów na rynku obligacji przychodowych

Spostrzec należy, że natura analizowanych instrumentów – przejawiająca się w moż-
liwości ograniczenia odpowiedzialności emitenta za zobowiązania zaciągnięte na rynku 
obligacji przychodowych – rodzi zwiększone ryzyko po stronie obligatariuszy (Fabozzi, 
Feldstein, 2008, s. 63). Okazać się bowiem może, że realizowane przedsięwzięcie nie ge-
neruje przychodów umożliwiających pełną obsługę zadłużenia, a zgromadzony majątek 
jest niewystarczający dla zaspokojenia interesu obligatariuszy. Wówczas, przy założe-
niu braku dodatkowych zabezpieczeń, negatywne skutki tej sytuacji obciążają stronę 
inwestorów, a nie emitenta (Poniatowicz, 2005, s. 22). Celem zapobieżenia analogicznym 
sytuacjom, eksponującym inwestorów na ryzyko, ustawodawca wprowadza stosowne 
obostrzenia. Przejawiają się one w konieczności prowadzenia przez emitenta odrębnego 
rachunku bankowego służącego ewidencjonowaniu przychodów wynikających z reali-
zowanego przedsięwzięcia. Zdeponowane na tym rachunku kwoty środków pieniężnych 
służyć mogą wyłącznie do obsługi zobowiązań względem nabywców obligacji przycho-
dowych. Ustawowym odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, w której identyfikuje się 
nadwyżkę osiągniętych wpływów ponad wartość roszczeń obligatariuszy oszacowanych 
w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Wówczas – o ile warunki emisji określają 
taką sytuację – emitent obligacji przychodowych może zachować swobodę dysponowania 
kwotą stanowiącą nadwyżkę. 

Dodatkowym zapisem stanowiącym element ochrony pozycji prawnej obligatariusza 
jest zakaz zbywania oraz obciążania składników stanowiących majątek przedsięwzięcia, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaży dokonuje się w ramach prawidłowej gospodarki i bez 
istotnego wpływu na wartość realizowanego przedsięwzięcia. Wzmocnienia ochrony intere-
su inwestorów ustawodawca dokonał także poprzez stwierdzenie, iż wierzytelności tworzące 
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przychody ukierunkowane na obsługę zadłużenia wynikającego z emisji obligacji przycho-
dowych nie mogą stanowić przedmiotu zabezpieczenia dla innych zobowiązań zaciąganych 
przez emitenta, jak również – nie mogą stanowić przedmiotu cesji na osoby trzecie.

Kontynuując wątek ochrony prawnej obligatariuszy na rynku obligacji przycho-
dowych, wskazać także należy, iż wedle reżimu ustawy o obligacjach wspomniany 
uprzednio rachunek bankowy, jak również majątek przedsięwzięcia finansowanego 
przy wykorzystaniu obligacji przychodowych nie stanowią przedmiotu postępowania 
egzekucyjnego prowadzonego wobec emitenta tych instrumentów. Zasada ta jest jednak 
zachowana wyłącznie do kwoty zapewniającej pełną i prawidłową obsługę zobowiązań 
wobec podmiotów uprawnionych z tytułu nabycia obligacji przychodowych. Podobna 
sytuacja dotyczy upadłości emitenta długu. W takiej sytuacji zobowiązania wynikające 
z emisji obligacji przychodowych stają się wymagalne w trybie natychmiastowym, a pod-
stawowym źródłem zaspokojenia interesu obligatariuszy staje się majątek przedsięwzięcia 
oraz kwota środków pieniężnych zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym, 
który z natury prawa wyłączony jest z masy upadłościowej.

2.2. Zakres i charakter obowiązków informacyjnych emitenta obligacji 
przychodowych1

Analogicznie względem klasycznych obligacji, celem skutecznej emisji długu 
podmiot zainteresowany finansowaniem na rynku obligacji przychodowych zobowiązany 
jest podjąć stosowną uchwałę oraz przygotować warunki emisji. Szczególny charakter 
powyższych czynności w odniesieniu do obligacji przychodowych wiąże się z zakresem 
prezentowanych informacji, który wymusza na emitencie konieczność przeprowadzenia 
studium wykonalności podejmowanego przedsięwzięcia wraz z identyfikacją jego para-
metrów ekonomiczno-finansowych (Jastrzębska, 2009, s. 61). Uchwała o emisji obligacji 
przychodowych powinna bowiem w swej treści nie tylko określać rodzaj podejmowanego 
przedsięwzięcia, ale co równie istotne – ujmować sposób ustalenia wielkości przychodów 
osiąganych z tytułu jego realizacji. Ponadto w treści uchwały emitent obligacji przychodo-
wych zobowiązany jest do wskazania części przychodów lub majątku przedsięwzięcia, do 
jakiej obligatariuszom przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa w zaspokajaniu swoich 
roszczeń. Podniesiony problem jest niezwykle istotny, gdyż zgodnie z dyspozycją ustawy 
o obligacjach informacje ujawnione w warunkach emisji długu powinny umożliwiać 
potencjalnym inwestorom zapoznanie się z efektami przedsięwzięcia finansowanego przy 
wykorzystaniu obligacji przychodowych.

Fakt emisji obligacji przychodowych sprawia, że ich emitent zobowiązany jest ogło-
sić na swojej stronie internetowej łączną wielkość powstałego zadłużenia z jednoczesnym 

1  W tej części artykułu podniesiono wyłącznie kwestię tych obowiązków informacyjnych emitenta obli-
gacji, które stanowią wyróżnik obligacji przychodowych względem pozostałych kategorii długu emitowanych 
pod rygorem ustawy z dn. 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. 
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wskazaniem kierunku alokacji zgromadzonych funduszy. Zapis ten stanowi nowe 
podejście w materii publikowania informacji o zaciąganiu zobowiązań na rynku obli-
gacji przychodowych. Wprawdzie pod rządami poprzedniej wersji ustawy o obligacjach 
(Ustawa, 1995) na emitencie spoczywał analogiczny obowiązek, jednak informacja 
o kwocie zobowiązań obligacyjnych oraz podejmowanym przedsięwzięciu winna być 
przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem dwóch dzienników, w tym co 
najmniej jednym o zakresie ogólnopolskim.

Na emitencie obligacji przychodowych spoczywa także obowiązek udostępnia-
nia sprawozdania informującego inwestorów o sumie przychodów, jakie wpłynęły na 
rachunek bankowy służący finansowej obsłudze realizowanego przedsięwzięcia, oraz 
kwotach, które zostały wypłacone na rzecz emitenta i posiadaczy obligacji przycho-
dowych. Wymiar czasowy tego sprawozdania obejmuje pełny okres odsetkowy, a jego 
dodatkowym elementem jest zestawienie obrazujące strukturę osiąganych przychodów 
oraz ponoszonych kosztów w związku z realizowanym przedsięwzięciem. Dokument ten 
powinien zostać przekazany do informacji obligatariuszy na co najmniej 14 dni przed 
każdym terminem wypłaty świadczeń, jednakże nie rzadziej niż raz w roku.

2.3. Emitenci obligacji przychodowych 

Czynnikiem wyróżniającym obligacje przychodowe jest także katalog podmiotów 
uprawnionych do emisji instrumentów tej klasy. Z mocy prawa emisje obligacji przycho-
dowych mogą stanowić instrument finansowania działalności:

a) jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek;
b) Banku Gospodarstwa Krajowego;
c) Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. w celu realizacji wsparcia finansowego 

funduszy kapitałowych finansujących przedsiębiorstwa innowacyjne oraz tych, 
które prowadzą działalność badawczo-rozwojową;

d) spółek kapitałowych, których głównym przedmiotem działalności jest:
 – zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu 
użyteczności publicznej pod warunkiem, że Skarb Państwa, jednostka samorządu 
terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego posiadają same 
lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego lub innym związkiem 
tych jednostek akcje albo udziały w liczbie, która zapewnia im więcej niż 50% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników;

 – wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umowy 
zawartej ze Skarbem Państwa, jednostką samorządu terytorialnego lub związ-
kiem tych jednostek, o ile umowa została zawarta na okres co najmniej równy 
okresowi zapadalności obligacji;

e) spółek akcyjnych, które na podstawie upoważnienia ustawowego lub koncesji 
albo zezwolenia będą wykonywać zadania z zakresu użyteczności publicznej 
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albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania 
i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej co najmniej przez 
okres równy okresowi zapadalności obligacji;

f) podmiotów, z którymi zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie 
eksploatację autostrady płatnej pod warunkiem, że są to osoby prawne, które 
prowadzą działalność gospodarczą lub powołane zostały dla celów emisji obliga-
cji, lub ewentualnie – spółki komandytowo-akcyjne i inne osoby prawne, którym 
zdolność do emisji obligacji przychodowych nadaje odrębna ustawa.

Zdefiniowany na zasadzie enumeratywnego wyliczenia katalog podmiotów wy-
posażonych w zdolność emisyjną obligacji przychodowych pozwala na sformułowanie 
dwóch zasadniczych wniosków. 

Po pierwsze, emisję obligacji przychodowych w finansowaniu swej działalności wyko-
rzystać może podmiot, który realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej. Ujęty 
w ten sposób przedmiot prowadzonej działalności, i jednocześnie – źródło zaspokojenia 
roszczeń obligatariuszy, ma na celu wzmocnienie ochrony interesu inwestorów. Przesłanką 
powyższego jest fakt, iż projekty służące zabezpieczeniu potrzeb społeczności lokalnej, 
podejmowane lub współrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, charakte-
ryzują się zdecydowanie niższym ryzykiem powodzenia niż przedsięwzięcia komercyjne. 

Po drugie, wspomniany katalog emitentów długu na rynku obligacji przychodo-
wych ma charakter otwarty. Ustawodawca stwierdza bowiem, iż wspomniana uprzednio 
realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej winna być głównym przedmiotem 
działalności, a nie jedynym. Zabieg ten stwarza stosunkowo szerokie możliwości apli-
kowania obligacji przychodowych w struktury finansowania inwestycji zaspokajających 
potrzeby społeczności lokalnych podejmowanych przez stosunkowo szeroką grupę 
podmiotów.

3. Praktyka wykorzystania obligacji przychodowych w Polsce

Emisja obligacji przychodowych w Polsce ma charakter incydentalny i według 
szacunków sporządzonych na koniec 2015 r. instrumenty te stanowiły około 4% wartości 
obligacji komunalnych (Wiśniewski, 2016, s. 192). Na przestrzeni 15 lat funkcjonowania 
tego instrumentu w krajowym systemie prawnym w praktyce gospodarczej doszło do  
9 programów emisji obligacji przychodowych o łącznej wartości nieprzekraczającej  
1,4 mld zł (tabela 1).

Przedstawione dane wskazują, że rynek obligacji przychodowych zdominowany jest 
przez emitentów reprezentujących spółki komunalne. Celem ich aktywności emisyjnej 
było zgromadzenie funduszy na realizację inwestycji w infrastrukturę transportową (emi-
sje: 2, 3, 4, 6) oraz inwestycji w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną (emisje: 1, 5). 
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Tabela 1. Emisje obligacji przychodowych w Polsce w latach 2000–2015

Lp. Emitent Kwota emisji  
(w mln zł)

Data 
emisji

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. 600 2005
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź sp. z o.o. 166 2006
3. Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. 60 2010
4. Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. 220 2010
5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie 28 2012
6. Tramwaj Fordon sp. z o.o. 145 2014
7. Miasto Lublin 40 2014
8. Miasto Nysa 21 2015
9. Miasto Wałbrzych 38 2015

Źródło: Wiśniewski (2016), s. 192;  http://urzad.um.walbrzych.pl.

Od 2014 r. aktywność w obszarze rynku obligacji przychodowych zaczęły przejawiać 
jednostki samorządu terytorialnego. W ich przypadku celem emisji było sfinansowanie na-
kładów w infrastrukturę sportową i rekreacyjną (Lublin), zgromadzenie funduszy na naby-
cie prawa użytkowania wieczystego gruntów (Nysa), pozyskanie kapitału na modernizację 
i budowę budynków komunalnych oraz finansowanie inwestycji drogowych (Wałbrzych).

Podejmując próbę ustalenia przyczyn nikłego zaangażowania potencjalnych emiten-
tów na rynku obligacji przychodowych, zwrócić należy uwagę na skomplikowaną naturę 
tych instrumentów. Na podstawie doświadczeń praktyki życia gospodarczego stwierdzić 
można, że konstrukcja obligacji przychodowych oraz formalnoprawne uwarunkowania 
ich emisji stwarzają barierę w uzyskaniu aprobaty organów uchwałodawczych oraz kon-
trolno-nadzorczych. Dobitnym tego przykładem jest sytuacja, jaka miała miejsce w przy-
padku emisji przygotowanej przez miasto Lublin. Wedle założeń przyjętych w uchwale 
o emisji obligacji przychodowych odpowiedzialność miasta za zobowiązania obligacyjne 
nie została ograniczona do określonych przychodów i majątku, ale spoczywała na ogólnej 
sytuacji majątkowo-finansowej emitenta. Rozwiązanie to zostało zakwestionowane przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO), która orzekła nieważność tej części podjętej 
uchwały. Miasto Lublin zaskarżyło rozstrzygnięcie RIO, które w toku dalszych wydarzeń 
zostało uchylone wyrokiem WSA w Lublinie z dnia 23 lipca 2014 r. Sąd podtrzymał 
stanowisko i uznał emisję obligacji przychodowych bez ograniczenia odpowiedzialności 
za zgodną z obowiązującym stanem prawnym (Weber, 2015).

Brak tradycji wykorzystania obligacji przychodowych w kształtowaniu źródeł finan-
sowania zadań z zakresu użyteczności publicznej może również wynikać z ograniczonego 
zainteresowania ze strony sektora bankowego. Procedura emisyjna obligacji przychodowych 
jest skomplikowana i czasochłonna, a obsługa emisji uplasowanej na rynku wiąże się z wy-
sokimi nakładami pracy i prowadzeniem stałego nadzoru i kontroli majątku finansowanego 
przedsięwzięcia oraz przepływów pieniężnych zabezpieczających interesy obligatariuszy 
(Cichy, 2013, s. 209–210). Już w 2002 r. miasto Tychy – jako pierwsze w historii – podjęło 
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próbę wykorzystania obligacji przychodowych w systemie finansowania realizowanych 
zadań. Inicjatywa ta spotkała się z brakiem zainteresowania i wsparcia ze strony sektora 
bankowego (Swianiewicz, 2004, s. 137). U podstaw tej sytuacji upatruje się obaw sektora 
bankowego związanych z barierą popytową na rynku obligacji przychodowych (trudności 
ze zbyciem wyemitowanego portfela papierów wartościowych) oraz kwestią wielkości 
nakładów wynikających z kontroli inwestycji (Maciejasz-Świątkiewicz, 2005, s. 141).

Przeciwwagę dla wyróżnionych niedogodności związanych z procesem finansowania 
na rynku obligacji przychodowych stanowią niewątpliwe zalety tej metody gromadzenia 
funduszy. Przede wszystkim spostrzec należy, że zobowiązania z tytułu emisji obligacji 
przychodowych nie obciążają ustawowego limitu zadłużenia jednostek samorządu tery-
torialnego. Jest to szczególnie ważne z uwagi na dotychczasowy poziom zadłużenia wielu 
jednostek samorządowych i szeroko rozumiane rosnące potrzeby lokalnych społeczności.

Identyfikację cech przemawiających za wykorzystaniem obligacji przychodowych 
w polityce finansowania JST oraz negatywnych aspektów tej strategii ujęto w tabeli 2.

Tabela 2. Zalety i wady obligacji przychodowych

Zalety Wady

‒ nie wpływają na limity zadłużenia JST 
określone w ustawie o finansach public-
znych

‒ istnieje możliwość łączenia kilku JST 
przy jednym wspólnym projekcie

‒ zapewniają możliwość dywersyfikacji 
źródeł finansowania oraz optymalizacji 
zdolności kredytowej emitenta

‒ ograniczają odpowiedzialność emitenta 
do kwoty określonych przychodów lub 
zdefiniowanego majątku

‒ finansowanie odbywa się bez 
obciążania całości majątku lub budżetu, 
co w konsekwencji zmniejsza ryzyko 
odmowy udzielenia kredytu bankowego

‒ przychody wpływające na spec-
jalny rachunek wyłączone są z masy 
upadłościowej

‒ jednostka samorządowa jest emitentem 
(lub jest powiązana z emitentem), co 
przyczynia się do większego zain-
teresowania inwestorów

‒ występuje relatywnie wysokie ryzyko braku 
zainteresowania nabywcy m.in. ze względu na 
znikomy poziom wiedzy na temat konstrukcji 
obligacji przychodowych oraz niewielki 
stopień dojrzałości rynku tych instrumentów

‒ możliwa jest konieczność utworzenia 
funduszu rezerwowego w wysokości 
zapewniającej pojedynczą płatność odsetek na 
rzecz obligatariuszy (na wypadek zmniejsze-
nia dochodów z danego przedsięwzięcia)

‒ istnieje prawny wymóg regulowania odsetek 
co najmniej raz w roku

‒ niewielkie zainteresowanie banków 
organizacją emisji ze względu na 
skomplikowaną procedurę

‒ obowiązki informacyjne emitenta
‒ koszty związane z analizą wykonalności 

projektu, usługami konsultantów: prawników, 
inżynierów, ekonomistów, których zadaniem 
jest ustalenie struktury i warunków emisji 
oraz powiązanie jej z określonymi zamierze-
niami

Źródło: Cichy (2013).
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Podsumowanie

Pomimo wieloletniej historii funkcjonowania rynek obligacji przychodowych w Polsce 
znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Charakterystyka tych instrumentów sprawia, 
że mają one szanse na szersze zastosowanie gospodarcze, a za formułowanym wnioskiem 
przemawiają zarówno walory obligacji przychodowych odnotowane po stronie emitenta, jak 
również aspekty odnoszące się do osoby inwestora i poziomu ochrony jego interesu. 

Przesłanek przyszłego wzrostu zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego 
emisją obligacji przychodowych upatrywać można w rosnącej skali zadłużenia JST oraz 
bezpośrednio z nią związaną kwestią malejących wpływów budżetowych i rosnącymi 
potrzebami w zakresie źródeł finansowania rozwoju, zarówno w skali lokalnej, jak i re-
gionalnej. Jak podkreślono, obligacje przychodowe, wyposażając samorządy w kapitał 
służący realizacji działalności inwestycyjnej, pozostają bez wpływu na ustawowe limity 
zadłużenia i co istotne – umożliwiają ograniczenie odpowiedzialności emitenta za zobo-
wiązania zaciągane w ramach emisji długu. W konsekwencji powyższego obligacje przy-
chodowe znajdują szczególne uzasadnienie w odniesieniu do projektów, w stosunku do 
których relatywnie łatwo wyodrębnić można strumienie środków pieniężnych służących 
obsłudze zobowiązań emitenta względem grona obligatariuszy. Na bazie doświadczeń 
zagranicznych wskazać można co najmniej kilka obszarów, w jakich analizowana grupa 
instrumentów mogłaby znaleźć szerokie zastosowanie – m.in. finansowanie infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej, finansowanie infrastruktury transportowej czy finansowanie 
budownictwa komunalnego (Fabozzi, 2008, s. 254).
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Streszczenie. Dla wielu gmin samodzielne finansowanie i podejmowanie działań społecznie uży-
tecznych stanowi istotny problem, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w ilości, jak i jakości 
realizowanych przedsięwzięć. Dlatego też, by zadania te mogły być efektywne, niezbędna staje się 
współpraca administracji publicznej z partnerami prywatnymi, w tym w szczególności z organi-
zacjami pozarządowymi. Polskie prawodawstwo stwarza kilka możliwości takiej kooperacji, przy 
czym najistotniejszą z nich jest współpraca finansowa. Celem artykułu jest wskazanie przedmiotu 
oraz zasad współpracy pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi. 
Ponadto wskazano również zasady tworzenia i wdrażania rocznego programu współpracy. Roz-
wiązania praktyczne przedstawiono na przykładzie miasta metropolitalnego Szczecin. 

Wprowadzenie

Rozważania związane z problematyką współpracy sektora pozarządowego z admi-
nistracją publiczną w ostatnich latach stały się szczególnie istotne, co związane jest z tym, 
że rola, jaką odgrywają partnerzy prywatni wobec administracji publicznej, stale wzrasta. 
Wieloletni kryzys finansowy i gospodarczy, postępująca marginalizacja obszarów nie-
zurbanizowanych, narastające problemy środowiskowe, ograniczone zasoby finansowe 
oraz wzrastające koszty realizacji zadań samorządów doprowadziły do sytuacji, kiedy 
znaczna część realizowanych przedsięwzięć użyteczności publicznej przekazywana jest 
sektorowi pozarządowemu. Sytuacja ta stwarza wiele nowych możliwości kooperacji, 
którą należy postrzegać nie tylko przez pryzmat nauk ekonomicznych, lecz także z punktu 
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widzenia socjologii, psychologii, pedagogiki czy edukacji. Dopiero takie holistyczne 
ujęcie tematu umożliwi osiągnięcie wspólnego celu administracji publicznej i sektora 
pozarządowego, jakim jest zaspokajanie potrzeb danej społeczności, w tym potrzeb 
o charakterze elementarnym (Ofiarski, 2012). Szczególnie istotna w tym zakresie staje się 
współpraca pomiędzy lokalnym samorządem a lokalnymi i regionalnymi organizacjami 
pozarządowymi, które na co dzień podejmują się realizacji zadań pożytku publicznego. 

1. Zasady współpracy ponadsektorowej

Pojęcie organizacji pozarządowej jest bardzo szerokie. W art. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie (u.o.d.p.p.i.o.w.) wskazane zostało, że: 

„2. Organizacjami pozarządowymi są: 1) niebędące jednostkami sektora finansów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlo-
wego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, 2) niedziałające 
w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje 
i stowarzyszenia”.

W literaturze spotkać można wiele różnych określeń, charakteryzujących pod-
mioty sektora pozarządowego, co wynika przede wszystkim z ich tłumaczenia z języka 
angielskiego na język polski. Do najczęściej występujących należą: non governmental 
organization (NGO), oznaczające dosłownie organizację pozarządową, oraz non-profit 
organization, tłumaczone jako organizacja niedziałająca dla zysku, niedochodowa, 
niekomercyjna (Broniewska, 2012). Ponadto, jak wskazuje Z. Ofiarski (2012), kategoria 
podmiotowa organizacji pozarządowych dzieli się na organizacje sensu stricto, które 
posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP), oraz organizacje sensu largo, 
które nie posiadają statusu OPP, jednak działają w sferze zadań pożytku publicznego. 
Często występującymi określeniami są także: podmioty trzeciego sektora, podmioty 
wolontarystyczne czy organizacje społeczne. 

Spektrum zadań publicznych, jakie realizują organizacje pozarządowe, jest bardzo 
szerokie. Stanowi katalog zamknięty, który zdefiniowany został w art. 4 u.o.d.p.p.i.o.w. 
Znalazły się tutaj między innymi zadania z obszaru pomocy społecznej, wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, nieodpłatnej pomocy prawnej, pomocy osobom niepełno-
sprawnym, wyrównywania szans i niedyskryminacji, ekologii, ochrony zwierząt, nauki 
i szkolnictwa, oświaty czy turystyki. Tym samym działania podejmowane przez organi-
zacje pozarządowe i administrację samorządową uzupełniają się na wielu płaszczyznach, 
przez co możliwa staje się ich efektywniejsza i sprawniejsza realizacja. Możliwe staje się 
to poprzez kooperację sektora pozarządowego z jednostkami samorządu terytorialnego 
(JST), która musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu swoich potrzeb. Jest to 
niezmierne istotne, gdyż partnerstwo podmiotów publicznych z sektorem pozarządowym 
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napotyka na szereg różnorodnych barier, w tym barier ekonomicznych, legislacyjnych, 
administracyjnych czy społecznych (Ziółkowska, Gronkiewicz, 2012). Ponadto wymaga 
tego, aby oba sektory stosowały się do określonych zasad współpracy, które przeciw-
działają dominacji którejkolwiek ze stron oraz stwarzają jasne i przejrzyste płaszczyzny 
wzajemnych powiązań. Część zasad wskazana została bezpośrednio w art. 5 u.o.d.p.p.i.o.w., 
natomiast część wypracowana została na poziomie faktycznej współpracy międzysektoro-
wej. Ich obszerny katalog wskazany został w ramach realizacji projektu systemowego pn. 
„Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie 
i upowszechnianie standardów współpra cy”, współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
który realizowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundację Instytut 
Spraw Publicznych, Collegium Civitas, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych 
SPLOT, Związek Miast Polskich oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W ramach 
zaproponowanego modelu wskazano i opisano płaszczyzny, obszary oraz zasady, których 
stosowanie powinno być fundamentem trwałej i dobrej jakości współpracy pomiędzy 
administracją publiczną a sektorem pozarządowym (Model współpracy…, 2012). Należy 
zaznaczyć, że zastosowanie proponowanych rozwiązań ma charakter fakultatywny 
zarówno dla partnerów publicznych, jak i prywatnych. Szczegółowa charakterystyka 
fundamentalnych zasad współpracy została przedstawiona w tabeli 1. 

Tabela 1. Zasady współpracy pomiędzy parterami publicznymi i prywatnymi

Zasada pomocniczości 
(subsydiarności)

Oznacza, że lokalne problemy powinny być rozwiązywane przez 
lokalną społeczność, a władza publiczna nie powinna w ten proces 
zbytnio ingerować, o ile jest to uzasadnione. Zgodnie z zasadą 
pomocniczości takie działania tworzą najbardziej efektywne 
rozwiązania. 

Zasada suwerenności Oznacza, że we wzajemnych relacjach pomiędzy administracją 
publiczną a sektorem pozarządowym nie powinno być stosunku 
podległości. Jednostki powinny ze sobą współpracować, wzajemnie 
się szanując, respektując swoje poglądy i opinie oraz wzajemną 
niezależność. 

Zasada partnerstwa Oznacza współpracę zgodną z ideą współdziałania, 
współodpowiedzialności i współdecydowania. Według koncepcji 
partnerstwa działania podejmowane wspólnie przez partnerów 
publicznych i prywatnych przynoszą lepsze rezultaty. 

Zasada efektywności Oznacza stałe podnoszenie potencjału rozwojowego partnerów, 
służącego do dalszej współpracy. Nadrzędną regułą w zasadzie 
efektywności jest gospodarność, szacunek dla publicznych zasobów 
oraz tworzenie maksymalnej wartości za określone nakłady. 

Zasada standaryzacji Oznacza wspólne współdecydowanie partnerów o istotnych 
parametrach dla danego zadania publicznego oraz określenie 
zaangażowanych w jego realizację podmiotów. Standaryzacja 
odbywa się w oparciu o wymogi adekwatności, elastyczności, 
ramowości oraz spójności. 
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Zasada uczciwej 
konkurencji 

Oznacza, że o możliwość realizacji zadania publicznego mogą 
starać się wszystkie podmioty, które posiadają do tego odpowiednie 
kwalifikacje i kompetencje. Poprzez zastosowanie zasady uczciwej 
konkurencji możliwe jest wybranie takiego podmiotu, który 
wykona przedsięwzięcia użyteczności publicznej na najwyższym 
poziomie przy akceptowalnych nakładach finansowych. 

Zasada solidarności Oznacza, że działalność pożytku publicznego powinna 
charakteryzować się poczuciem dobra wspólnego, współdziałania 
i współodpowiedzialności, a także poczuciem wspólnoty z innymi 
jednostkami, które są zaangażowane w życie społeczności. 

Zasada jawności Oznacza, że partnerzy nie ukrywają przed sobą żadnych istotnych 
informacji, które są istotne z punktu widzenia wspólnego działania. 
Zasada jawności wynika ze wzajemnej potrzeby budowania 
zaufania pomiędzy partnerami. 

Zasada równości szans Oznacza respektowanie przez partnerów wszelkich 
odmienności oraz zróżnicowania ze względu na płeć, wiek, 
rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznawaną 
religię i inne. W związku z tym partnerzy nie mogą w żaden 
sposób dyskryminować innych, a grupy mniejszościowe czy 
dyskryminowane powinny być włączane w procesy formułowania, 
realizowania i oceny polityk publicznych. 

Źródło: opracowanie własne na podst. Model współpracy… (2016). 

2. Prawne ramy współpracy administracji publicznej  
z sektorem pozarządowym

Współpraca administracji publicznej z sektorem pozarządowym przyjmować może 
formy finansowe, jak i niefinansowe, które określone zostały w art. 5 u.o.d.p.p.i.o.w., 
w tym w szczególności:

 – zlecenia realizacji zadań publicznych,
 – wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach dalszej działalności 

i podejmowanych działaniach,
 – konsultowania aktów normatywnych, które dotyczą obszaru działalności statu-

towej organizacji,
 – tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym oraz inicjatywnym, 

w tym m.in. rad działalności pożytku publicznego,
 – dofinansowywania lub całkowitego sfinansowania inicjatywy lokalnej 

organizacji,
 – zawierania umów partnerskich, zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 – zawierania porozumień albo umowy o partnerstwie, które określone zostały w art. 

33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w za-
kresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 
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Jak wynika z przepisów u.o.d.p.p.i.o.w., administracja publiczna, w tym JST, może 
zlecać realizację przedsięwzięć użyteczności publicznej partnerom prywatnym, udzielając 
im jednocześnie dotacji na ich dofinansowanie lub sfinansowanie (Czaja-Hliniak, 2012).

W art. 11 u.o.d.p.p.i.o.w. wskazane zostały dwie formy współpracy o charakterze 
finansowym, w tym w postaci wspierania oraz powierzenia realizacji zadania publicznego 
organizacjom pozarządowym, przy czym środki finansowe przeznaczone na wskazaną 
współpracę powinny zostać zabezpieczone w ramach uchwał budżetowych. Należy 
podkreślić, że tryb wspierania realizacji zadania publicznego odbywa się poprzez jego 
dofinansowanie, co oznacza, że nie jest możliwe pokrycie ze środków dotacji 100% kosz-
tów danego zadania. W związku z tym beneficjent dotacji musi być w stanie zapewnić 
odpowiedni poziom wkładu własnego finansowego lub niefinansowego, np. w formie 
pracy wykonywanej przez wolontariuszy. Oba tryby, tj. wspierania i powierzania reali-
zacji zadania, przeprowadzane są poprzez otwarte konkursy ofert, gdzie wnioskodawcy 
składają do właściwej jednostki administracji publicznej ofertę realizacji zadania pu-
blicznego. 14 kwietnia 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał 
rozporządzenie w sprawie uproszczonego wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
które zaczęło obowiązywać od 10 maja 2016 roku. Oznacza to, że organizacje pozarządo-
we mogą w prostszy sposób aplikować o środki finansowe. Składana oferta musi zawierać 
przede wszystkim opis:

 – zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem celu 
zadania,

 – miejsca realizacji zadania, 
 – grupy docelowej, 
 – przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego, 
 – zakładanych rezultatów czy szacunkowej kalkulacji kosztów. 

Podmioty sektora non-profit mają także możliwość złożenia wniosku o realizację 
zadania publicznego w trybie tzw. małej dotacji, gdzie maksymalna kwota dofinanso-
wania dla jednego podmiotu wynosi 20 tys. złotych w skali roku. Działania te zgodne 
są z art. 221 ustawy o finansach publicznych, gdzie wskazane zostało, że: „1. Podmioty 
niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku 
mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele 
publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji 
związanych z realizacją tych zadań”. Korzystanie z dotacji celowych oraz innych środ-
ków publicznych podlega rygorowi prawnemu, w związku z czym środki te muszą być 
udzielone, wydatkowane oraz rozliczone po wykonaniu zadania, zgodnie z przepisami 
prawa (Musiałkiewicz, 2008). Oznacza to, że decydując się na dysponowanie i korzystanie 
ze środków publicznych, oba sektory muszą mieć na względzie poddanie się również 
przepisom ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Ofiarski, 2012). Odpowiedzialności tej podlegać może zarówno 
organ dotujący, jak i beneficjent dotacji. Wynika to wprost z art. 4, ust. 1, pkt 1 i 4 
wskazanej ustawy: 
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„1. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają, 
z zastrzeżeniem art. 4a: 1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan 
finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu 
niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania 
lub dysponowania środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych jednostek lub 
podmiotów; (…) 4) osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora 
finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki 
publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi 
środkami”. 

Kontrola wykonywania przez organizacje pozarządowe przedsięwzięć użyteczno-
ści publicznej, które zostały dofinansowane lub sfinansowane ze środków publicznych, 
odbywa się przede wszystkim poprzez składane przez organizacje do JST sprawozdania 
z realizacji zadania publicznego. 

3. Roczny program współpracy jako wytyczna dla współpracy JST 
z organizacjami non-profit

Współpraca i wzajemne wsparcie może nieść ze sobą wiele różnorodnych korzy-
ści, zarówno dla JST, jak i trzeciego sektora. Każdorazowo decyzja o podejmowaniu 
współpracy i jej zakresie powinna uwzględniać analizę potrzeb i oczekiwań lokalnych 
społeczności, dążąc do maksymalnego ich zaspokojenia. Polemika dotycząca zalet 
i wad takiej współpracy, szans i zagrożeń, jakie ze sobą niesie, trwa od wielu lat. Wśród 
zwolenników podejścia partnerskiego dominują argumenty związane z finansowaniem 
działalności organizacji pozarządowych oraz realizacją ich celów statutowych. Wskazują 
oni, że korzystanie z dotacji celowych udzielanych m.in. przez JST pozwala na dywer-
syfikację źródeł finansowania oraz umożliwia budowanie stabilnej pozycji finansowej 
i ekonomicznej a także wpływa na poprawę wizerunku NGO wśród lokalnej i regionalnej 
społeczności. Przeciwnicy wskazują natomiast na argumenty związane z utratą autono-
mii działania, realizacją działań pod określone konkursy czy nadmiernie rozbudowane 
procedury formalne. 

W celu formalizacji działań w zakresie współpracy pomiędzy JST a NGO prawo-
dawca w u.o.d.p.p.i.o.w. zobowiązał organ stanowiący JST do corocznego uchwalania 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 
które zostały wskazane w art. 3, ust. 3 wskazanej ustawy. Obowiązek ten musi zostać 
zrealizowany poprzez podjęcie właściwej uchwały w terminie do 30 listopada roku 
poprzedzającego okres obowiązywania programu. Ponadto przed jego zatwierdzeniem 
musi on zostać skonsultowany ze środowiskiem trzeciego sektora. W ustawie wskazano, 
że dokument ten musi zawierać w szczególności:

1) cel główny oraz cele szczegółowe,
2) zasady, formy i zakres przedmiotowy współpracy,
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3) wskazanie priorytetowych zadań pożytku publicznego,
4) okres i sposób realizacji programu, a także sposoby jego oceny,
5) planowaną kwotę środków przeznaczonych na realizację programu,
6) informację o tym, jak program został stworzony, oraz o przebiegu jego konsul-

tacji ze środowiskiem NGO,
7) wskazanie na tryby powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych, 

mających za zadanie opiniowanie ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte 
konkursy ofert. 

Ponadto w terminie do 31 maja każdego roku organ wykonawczy JST zobligowany 
jest do przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współ-
pracy za rok poprzedni oraz do jego zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej 
JST. Poza rocznym programem współpracy, który stanowi dokument obligatoryjny, 
ustawa przewiduje także fakultatywne stworzenie przez JST wieloletniego programu 
współpracy (Ustawa, 2003).

4. Praktyczny wymiar współpracy pomiędzy gminą Szczecin 
i organizacjami non-profit

Pomimo tego, że wiele organizacji ma zasięg jedynie lokalny, mogą one tworzyć 
sprzyjające warunki i odgrywać istotną rolę w obszarze edukacji, włączenia społecz-
nego, przeciwdziałania wszelkim rodzajom dyskryminacji czy aktywizacji zawodowej 
(Rogojsza, 2015). Dlatego tak ważne staje się podejmowanie współpracy partnerów 
publicznych i trzeciego sektora, zarówno w aspekcie finansowym, jak i pozafinansowym. 

Szczecin to metropolitalne miasto położone w województwie zachodniopomorskim, 
liczące ok. 406 tys. mieszkańców (UM Szczecin, 2016). Na dzień 25 kwietnia 2016 roku 
na terenie miasta zarejestrowane były 2682 organizacje, przy czym dominującą formą 
prowadzenia działalności non-profit były stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. 
Tylko w 2015 roku powołano ich aż 37. Ponadto powołano 48 fundacji, 19 stowarzyszeń 
zwykłych, 4 stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie prowadzą działalności gospo-
darczej, 2 uczniowskie kluby sportowe, 6 organizacji sportowych zarejestrowanych 
w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 14 oddziałów terenowych organizacji, których 
siedziba główna znajduje się poza Szczecinem (Raport z realizacji…, 2016). Wskazuje 
to na skalę działań, jakie prowadzi sektor pozarządowy na terenie gminy, oraz na duże 
zaangażowanie lokalnej społeczności w tworzenie sprzyjających warunków do zaspoka-
jania zbiorowych potrzeb społecznych. Uchwałą nr XIII/298/15 z dnia 17 listopada 2015 
roku Rada Miasta Szczecin podjęła decyzję w sprawie akceptacji „Programu współpracy 
gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”, a jej wykonanie powierzono 
Prezydentowi Miasta Szczecin. Istota programu podkreślona została we wstępie do niego, 
gdzie wskazano: 
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„(…) Opracowany już po raz trzynasty Program powstał w oparciu o wiedzę i prak-
tykę liderów szczecińskich organizacji pozarządowych jak i pracowników Urzędu Miasta 
Szczecin. Tak przygotowany Program ułatwi wydobycie i wykorzystanie potencjału 
sektora pozarządowego w celu dalszego rozwoju naszego Miasta. Zapisy Programu są 
wyrazem ogromnego zaufania, jak i nadziei pokładanych w aktywnych organizacjach 
działających na rzecz polepszania jakości życia w naszym Mieście”. 

Program przewiduje realizację zadań, które przyczynić się mają do osiągnięcia 
jednego celu głównego, jakim jest „wspólne podejmowanie działań przez Miasto oraz 
Organizacje na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia 
poziomu życia mieszkańców Szczecina”, oraz 11 celów szczegółowych, takich jak:

„1) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju 
społeczności lokalnych,

2) wspieranie nowych inicjatyw instytucji i organizacji non-profit, wychodzących 
naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym,

3) rozwijanie samorządności i edukacji obywatelskiej,
4) wspieranie działań prospołecznych, wolontarystycznych i filantropijnych,
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
6) promowanie współpracy, w tym w relacjach Miasto – Obywatel,
7) kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym po-

przez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a Organizacjami,
8) kształtowanie wizerunku Miasta na forum ogólnopolskim poprzez wszechstron-

ne wspieranie działalności Organizacji,
9) poprawa jakości dialogu społecznego poprzez badanie opinii i potrzeb lokalnych 

Organizacji,
10) wzmacnianie pozycji Organizacji i zapewnienie im równych szans w realizacji 

zadań publicznych, przez powierzenie i wspieranie coraz większej ilości zadań 
z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację,

11) wzmacnianie potencjału Organizacji poprzez dostęp do informacji i szkoleń oraz 
wspieranie powstawania nowych Organizacji” (Uchwała, 2015).

Rozmiar współpracy finansowej pomiędzy gminą Szczecin a podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego potwierdzają dane dotyczące liczby i kwot 
udzielonych dotacji zarówno w trybie otwartego konkursu ofert, jak i trybie pozakonkur-
sowym. W okresie od 2010 do 2015 roku udzielone zostały łącznie 2844 dotacje na sumę 
128 493 021,11 zł, a także 475 dotacji w trybie pozakonkursowym na sumę 2 962 158,45 zł.  
Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  
non-profit w trybie konkursowym i pozakonkursowym w latach 2010–2015 przedstawione 
zostało w tabeli 2. Jak wskazują zapisy Programu współpracy na 2016 rok, zaplanowano 
współdziałanie z organizacjami non-profit w 8 obszarach przedsięwzięć użyteczności 
publicznej. Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na wsparcie wskazanych 
obszarów wynosi 29 850 124,00 zł, w tym na bezpieczeństwo i porządek publiczny  
830 000,00 zł, edukację i naukę 270 000,00 zł, gospodarkę komunalną 846 000,00 zł, 
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kulturę fizyczną, turystykę i rekreację 11 870 000,00 zł, kulturę i ochronę dziedzictwa 
kulturowego 2 265 000,00 zł, ochronę zdrowia i pomoc społeczną 12 272 671,00 zł, rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego 830 500,00 zł oraz na wspieranie rozwoju gospodarczego 
142 000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 523 953,00 zł jako rezerwę finansową na 
udzielanie dotacji w trybach pozakonkursowych oraz na organizację konkursów ofert 
ogłaszanych z inicjatywy własnej (Uchwała, 2015).

Tabela 2. Zestawienie dotacji i kwot udzielonych organizacjom w latach 2010–2015

Rok Liczba dotacji Kwota dotacji (zł)
2010 497 15 728 178,00
2011 513 19 036 807,00
2012 614 22 438 397,50
2013 588 23 002 010,00
2014 501 24 757 991,00
2015 606 26 491 795,15
Razem: 3319 131 455 179,60

Źródło: opracowanie własne na podst. Raport (2016). 

Podsumowanie

Wykorzystana metoda badawcza pozwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków. 
Po pierwsze, przedmiotem szeroko pojętej współpracy pomiędzy samorządem a organi-
zacjami pozarządowymi jest realizacja zadań użyteczności publicznej, których katalog 
wymieniony został w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto 
podkreślić, że w czasach niestabilności finansowej podmioty sektora pozarządowego stają 
się realnymi i godnymi partnerami do współpracy dla administracji publicznej. W związku 
z tym niezmiernie istotne staje się zabezpieczenie przez JST środków finansowych, które 
zostaną rozdysponowane w ramach otwartych konkursów ofert czy trybu pozakonkurso-
wego. Po drugie, współpraca pomiędzy administracją samorządową a organizacjami poza-
rządowymi powinna mieć charakter formalny, uwzględniając przy tym równą rolę obojga 
partnerów, a także respektowanie zasady subsydiarności, suwerenności, efektywności, 
jawności czy uczciwej konkurencji. Takiemu podejściu sprzyjać mają obligatoryjne, roczne 
programy współpracy pomiędzy JST a NGO, które muszą określać fundamentalne zasady 
takiej kooperacji. Po trzecie, analiza wybranych danych oraz rocznego programu współpracy 
w mieście Szczecin wskazuje, że znaczenie roli, jaką odgrywają organizacje pozarządowe, 
stale wzrasta. Potwierdza to m.in. wzrost wolumenu udzielonych dotacji o ok. 68% w roku 
2015 w stosunku do roku 2010. Pomimo że większość podmiotów ma charakter głównie 
lokalny i nastawiona jest na wspieranie lokalnych społeczności, to poprzez swoje działania 
wprowadza szereg pozytywnych zmian w obszarze edukacji, włączenia społecznego, 
poradnictwa obywatelskiego, ochrony zdrowia czy wspierania i krzewienia kultury i sportu. 
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COOPERATION BETWEEN LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS  
AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS.  

PRESENTATION OF GOOD PRACTICES

Keywords: NGOs, public administration, public benefit activity
Summary. For many municipalities self-financing and realization of socially useful activities are 
an important problem, which is reflected in both the quantity and quality tasks of public benefit. 
Therefore, to these tasks can be implemented effectively, it becomes necessary cooperation between 
public administration and private partners including, in particular with non-governmental organi-
zations. Polish legislation provides several possibilities of such cooperation. The most important of 
them is financial cooperation. The aim of the article is to point to the possibility of cross-sectoral 
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cooperation, which can be taken by the local government administration with NGOs and other 
entities active in the field of public benefit. Indicates the principles of creation and implementation 
of the annual program of cooperation of local government units and NGOs as well as the rules they 
should be respected by cooperation partners. Practical solutions are presented on the example of 
the metropolitan city Szczecin.

Translated by Bartosz Rogojsza
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Rogojsza, B. (2016). Współpraca pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi. Prezentacja 
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Streszczenie. Zasadniczym celem artykułu jest zestawienie wspomaganych instytucjonalnie pro-
cesów odnowy (rewitalizacji) oraz rynkowych procesów odnowy (gentryfikacji), a także analiza 
finansowego aspektu procesu rewitalizacji w kontekście zachodzących zmian struktury społecznej, 
przestrzennej i gospodarczej na odnawianych obszarach. Prowadzone rozważania mają doprowa-
dzić do sformułowania wniosków dotyczących wzajemnych relacji obu procesów, uwzględniając 
przykład Miasta Szczecin.

Wprowadzenie

Rewitalizacja postrzegana jest jako istotny element kreowania rozwoju miasta. 
Realizowana w sposób kompleksowy stanowi najbardziej zaawansowany proces przemian 
w mieście. Jej zasadniczym celem jest trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze zdegra-
dowanego obszaru, zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców 
oraz poprawa jakości życia. Równocześnie jest procesem długotrwałym, kosztownym 
i wymagającym zachowania ciągłości oraz konsekwencji (Ziobrowski, Jarczewski, 2010, 
s. 12–13).

Celem badawczym pracy jest zestawienie kreowanego instytucjonalnie procesu od-
nowy miejskiej przestrzeni (rewitalizacja) z rynkowym procesem odnowy (gentryfikacja), 
a także analiza finansowego kontekstu działań rewitalizacyjnych. Za efekt prowadzonych 
rozważań przyjęto sformułowanie wniosków dotyczących finansowego kontekstu relacji 
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zachodzących między omawianymi procesami, biorąc za przykład Miasto Szczecin. 
W toku prac badawczych wykorzystano takie metody i techniki eksploracji, jak: analiza 
desk research, krytyczna analiza krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, metoda 
porównań.

1. Istota rewitalizacji miejskiej przestrzeni

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego ob-
szarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsię-
wzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne 
lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada 
optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnia-
nie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, 
prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, 
właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej itd.) tego procesu, w tym przede 
wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu proce-
sów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania 
pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transpor-
tową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych 
i planistycznych) (Ministerstwo Rozwoju, 2016, s. 5–6). 

Pod pojęciem programu rewitalizacji rozumie się gminny program rewitalizacji 
(zgodnie z ustawą o rewitalizacji; Ustawa, 2015) lub inne programy rewitalizacji (lokalne, 
miejskie itp.), przygotowane w oparciu o inne przepisy niż ustawa o rewitalizacji, a pod-
legające okresowi przejściowemu zgodnie z tą ustawą. Program rewitalizacji musi być 
bezpośrednio powiązany z innymi dokumentami dotyczącymi rozwoju gminy. Powinien 
bazować na aktualnej diagnozie społeczno-gospodarczej miasta. Program rewitalizacji 
musi przedstawiać pełną wizję zmian i sposób realizacji tej wizji. Powinien wyraźnie 
definiować zakres zadań oraz obszary odpowiedzialności poszczególnych podmiotów 
zaangażowanych w jego realizację. Musi posiadać realny plan finansowy, horyzont cza-
sowy, przejrzysty system monitoringu i elastyczny system wprowadzania modyfikacji 
w reakcji na zachodzące zmiany oddziałujące na program (Ministerstwo Rozwoju, 2015, 
s. 70). Najistotniejsze elementy stojące u podstaw planowania i programowania działań 
rewitalizacyjnych zaprezentowano na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Filary systemu wsparcia procesu rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne na podst. Ministerstwo Rozwoju (2015), s. 64–71.

Właściwa realizacja programu rewitalizacji wymaga wsparcia instytucjonalnego 
oraz eksperckiego, które nie powinno jednak zastępować zadań samorządu. W celu 
uzyskania spójności działań należy dążyć do zespolenia programowania rewitalizacji 
z lokalnym planowaniem przestrzennym i polityką społeczną, a także z zadaniami z za-
kresu edukacji oraz z polityką kulturalną gminy. Program rewitalizacji powinien również 
uwzględniać zarządzanie trzema zasadniczymi rodzajami zmian, które zachodzą łącznie 
lub oddzielnie na terenie miasta: gentryfikacją ekonomiczną, społeczną oraz symboliczną 
(kulturową)1.

Gentryfikacja jest w zasadzie procesem nieuniknionym, jednakże aby utrzymać 
dotychczasową różnorodność społeczną na zrewitalizowanym obszarze oraz ograni-
czać gwałtowną wymianę dotychczasowych lokatorów (powodowaną np. raptownym 

1  Gentryfikacja ekonomiczna oznacza nadanie większej wartości materialnej miejscu, dokonuje się np. 
poprzez poprawę warunków życia, usytuowanie prestiżowych inwestycji, wprowadzenie zieleni, co powo-
duje wzrost wartości nieruchomości i wiąże się ze wzrostem cen najmu (i sprzedaży) mieszkań, jak również 
wzrostem kosztów utrzymania. Gentryfikacja społeczna oznacza zmianę składu społecznego zbiorowości 
zamieszkującej dany obszar, zazwyczaj (w zależności od ujęcia) na osoby młodsze, z wyższym wykształce-
niem, o wyższych kwalifikacjach, zatrudnione przede wszystkim w sektorze usług. Gentryfikacja symboliczna 
natomiast wiąże się ze wzrostem prestiżu gentryfikowanego obszaru (Karwińska, 2008, s. 70). 
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wzrostem opłat czynszowych), władze lokalne powinny uwzględniać w programie re-
witalizacji, a później monitorować, wszelkie przemieszczenia mieszkańców poza obszar 
rewitalizacji. Jednym z zasadniczych celów rewitalizacji jest bowiem przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu, a niekontrolowany proces gentryfikacji może skutkować silną 
segregacją lokalnej przestrzeni i powstawaniem gett biedy i luksusu.

2. Gentryfikacja jako efekt procesu rewitalizacji

W pierwotnym rozumieniu pojęcie gentryfikacji oznaczało przejmowanie i reno-
wację przez klasę średnią zdegradowanych zasobów mieszkaniowych w robotniczych 
dzielnicach miasta oraz wypieranie dotychczas zamieszkującej tam klasy niższej do in-
nych części miasta (Glass, 1964, s. 132–158). Wśród współczesnych definicji gentryfikacji 
wyróżnić można dwie zasadnicze grupy: 

 – restrykcyjną – zgodną z klasycznym rozumieniem tego terminu sformułowanym 
przez R. Glass – oraz 

 – inkluzywną – wykraczającą poza pierwotne rozumienie tego pojęcia i obej-
mującą swym zakresem nie tylko podupadłe obszary starej zabudowy miesz-
kaniowej, ale również przebudowę lub modernizację dzielnic zamieszkanych 
przez ludzi o wysokich i średnich dochodach; dzielnic lub budynków o funkcji 
innej niż mieszkaniowa (np. terenów i obiektów przemysłowych, biurowych, 
wojskowych), a nawet zagospodarowywanie terenów dotychczas niezabudowa-
nych, na których pojawiają się nowe, zamknięte i chronione osiedla-enklawy dla 
zamożnych (Grzeszczak, 2010, s. 15–17). 

Ostatnia z przytoczonych form gentryfikacji określana jest jako new-build gentri-
fication (Davidson, Lees, 2005, s. 1168–1169) lub residentialisation (Lambert, Boddy, 
2002, s. 17–21).

W sytuacji, gdy gentryfikacja stanowi następstwo rewitalizacji, przybiera przeważ-
nie stosunkowo łagodniejsze formy (soft gentrification, split gentrification) niż w przy-
padku klasycznego procesu inicjowanego od początku przez siły rynkowe (Lisowski, 
1999, s. 24). Z uwagi na wyraźną poprawę społecznej struktury na danym obszarze jest 
traktowana – przeważnie przez lokalnych polityków – jako sposób na rozwiązanie pro-
blemu segregacji przestrzennej, wskaźnik ożywienia obszaru i osiągnięcie zróżnicowania 
społecznego (Hermann, Leuthold, 2003).

Komparatystyki rewitalizacji i gentryfikacji dokonano przy wykorzystaniu szeregu 
czynników, które zarówno wpływają na ich rozpoczęcie, jak i są przez te procesy kształ-
towane (por. tabela 1).
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Tabela 1. Wybrane elementy charakteryzujące procesy rewitalizacji i gentryfikacji

Wybrany aspekt Rewitalizacja Gentryfikacja

1 2 3
Charakterystyka 
procesu; posiadanie celu 
(celów)

Skoordynowany proces, 
posiada rozbudowany katalog 
celów.

Proces nie jest ani skoordynowany, 
ani celowy.

Główne przesłanki 
podejmowanych działań

– Przeciwdziałanie degradacji 
przestrzeni zurbanizowanej oraz 
zjawiskom kryzysowym.
– Pobudzanie rozwoju i zmian 
jakościowych poprzez wzrost 
aktywności społecznej 
i gospodarczej.
– Poprawa środowiska 
zamieszkania oraz ochrona 
dziedzictwa narodowego, 
przy zachowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju.

Osoby zapoczątkowujące ten 
proces dążą zwykle do realizacji 
partykularnych interesów, a nie do 
odnowy konkretnego obszaru.

Podmioty uczestniczące 
w procesie 

Proces prowadzony wspólnie 
przez władzę samorządową, 
społeczność lokalną i innych 
uczestników, będący elementem 
polityki rozwoju.

W proces zaangażowane są 
zasadniczo dwa typy podmiotów:
– pionierzy (urban pioneers) 
– ludzie, którzy są skłonni 
ryzykować swoje bezpieczeństwo 
i oszczędności, aby przekształcić 
zniszczone i niesprzyjające 
środowisko miejskie w miejsce 
przyjazne mieszkańcom; 
– gentryfikatorzy to najczęściej 
członkowie jedno- lub 
dwuosobowych bezdzietnych 
gospodarstw domowych, zajmujący 
wysokie stanowiska i osiągający 
wysokie zarobki (yuppies – Young 
Urban Professionals); w odróżnieniu 
od pionierów są skłonni sami 
ingerować w tkankę miejską; 
w przypadku, gdy proces jest 
efektem rewitalizacji (inicjowanej 
przez lokalne władze), przybiera 
łagodniejszą formę niż w sytuacji, 
gdy zapoczątkowany jest przez 
podmioty prywatne.
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1 2 3

Struktura wieku

Zmiana struktury 
demograficznej ludności nie 
musi mieć miejsca, jednak 
bez ograniczeń prywatyzacji 
odnowionych mieszkań 
jest prawie niemożliwa do 
uniknięcia; stanowi to wstęp do 
gentryfikacji.

Widoczne zmiany w strukturze 
demograficznej ludności są podstawą 
identyfikacji procesu gentryfikacji, 
szczególnie w odniesieniu do: 
napływu pionierów (ludzi aktywnych 
w dziedzinie sztuki, kultury, 
zmieniających stopniowo wizerunek 
dzielnicy), napływu gentryfikatorów 
(ludzi młodych, z wyższym 
wykształceniem, samotnych lub par 
bez dzieci, o wysokich lub bardzo 
wysokich dochodach).

Struktura wykształcenia
Struktura zatrudnienia
Liczba osób 
w gospodarstwie 
domowym

Migracje zewnętrzne

Poziom bezrobocia 
długotrwałego

Wymienione elementy 
stanowią główne społeczne 
przesłanki do podjęcia działań 
rewitalizacyjnych; niemniej 
pozostaje dylemat związany 
z zachowaniem dotychczasowej 
struktury społecznej na danym 
obszarze oraz obawa, czy nie 
doprowadzi to do powrotu do 
stanu sprzed rewitalizacji.
Istnieje konieczność 
zintegrowania działań 
aktywizujących społeczność 
lokalną, m.in. rola organizacji 
pozarządowych (NGO) 
i przeciwdziałających patologii.

Występowanie znacznych 
patologii społecznych stanowi 
istotne utrudnienie dla działań 
podejmowanych przez 
gentryfikatorów (pionierzy są 
w stanie podjąć to ryzyko); 
w takiej sytuacji, pomimo dużej 
aktywności społecznej w dzielnicy 
i postrzegania jej jako modnej 
i tętniącej życiem kulturalnym, 
nie zmienia się postrzeganie tej 
dzielnicy jako niebezpiecznej do 
stałego zamieszkania; dominuje 
kultura alternatywna.

Długotrwałe 
uzależnienie osób 
w wieku produkcyjnym 
od opieki społecznej
Patologie społeczne 
(alkoholizm, 
narkomania, prostytucja, 
przemoc w rodzinie)
Poziom przestępczości
Koncentracja 
problemów społecznych 
(współwystępowanie 
bezrobocia 
długotrwałego, 
uzależnienia od 
zasiłków, wysokiego 
poziomu przestępczości 
i patologii społecznych)
Struktura dochodów 
ludności

Nawet w przypadku poprawy 
sytuacji ekonomicznej ludności 
i wzrostu dochodów często 
występuje tzw. efekt rygla, 
nawet w przypadku poprawy 
sytuacji ekonomicznej 
gospodarstwa domowe, które 
długo tkwiły w ubóstwie, nie są 
w stanie zmienić swojego stylu 
konsumpcji.

Zmiana struktury demograficznej 
i społecznej ludności wpływa 
również na zmianę stylów 
konsumpcji na danym obszarze, np. 
pojawiają się sklepy z droższym 
asortymentem, z produktami 
wyższego rzędu.

Struktura konsumpcji 
ludności

Ograniczenia 
przestrzenne

Nie ma ograniczeń 
obszarowych.

Proces ograniczony tylko do 
obszarów śródmiejskich (przede 
wszystkim ze względu na ich 
szczególny kulturowy i rozrywkowy 
charakter).
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1 2 3

Układ przestrzenny 
miasta (monocentryczny 
lub policentryczny)

Bez znaczenia; istotna 
jest obecność obszarów 
zdegradowanych i polityka 
miasta wobec nich.

Częściej model monocentryczny 
z wyraźnie wyodrębnionym 
centrum miasta o cechach miasto- 
i kulturotwórczych.

Występowanie 
pustostanów / ugorów 
miejskich

Może być uwzględnione 
w strategii rewitalizacji jako 
podstawa do wyburzeń/ zmiany 
funkcji danych terenów.

W początkowej fazie gentryfikacji 
pustostany mogą być nielegalnie 
zajmowane przez pionierów 
i adaptowane do ich potrzeb (brak 
wypierania dotychczasowych 
mieszkańców).

Poziom wyludnienia 
(gęstość zaludnienia / 
gęstość zabudowy)

Zmiana bazy 
ekonomicznej 
gospodarki miejskiej 
(dezindustrializacja → 
gospodarka oparta na 
wiedzy)

Stanowi często główną 
przyczynę spadku 
poziomu życia ludności 
i rozpoczęcia degradacji 
substancji mieszkaniowej, 
głównie w przypadku 
dzielnic monokulturowych 
(robotniczych); ważny aspekt 
w polityce rewitalizacji stanowi 
aktywizacja ekonomiczna 
obszaru.

Gentryfikacja (rozumiana jako 
proces rynkowej odnowy miast) 
jest zarezerwowana w zasadzie 
jedynie dla obszarów atrakcyjnych 
ze względu na bliskość obiektów 
kultury, miejsc rozrywki i spotkań 
towarzyskich, a więc wszystkich 
wyznaczników „żyjącego” centrum 
miasta; wyróżniony aspekt ma 
przeważnie ograniczony wpływ na 
degradację przestrzeni, która jest 
podatna na aktywizację rynkową 
i może być samowystarczalna.

Zmiany wartości 
nieruchomości

Są zróżnicowane i zależą 
głównie od postępu procesu 
rewitalizacji. Władze 
lokalne mogą przeciwdziałać 
wyprzedaży mieszkań lub 
znacznym podwyżkom 
czynszów.

Początkowo niewielkie, aż do bardzo 
wysokich (np. zmiany cen mieszkań 
w apartamentowcach w centrach 
większych miast).

Płynność rynku 
nieruchomości Przeważnie znikoma.

Znikoma na początku gentryfikacji; 
płynność wzrasta później 
z powodów spekulacyjnych 
i inwestycji deweloperów, stopniowo 
ulega jednak ograniczeniu, jeśli 
gentryfikatorzy izolują się, a poprzez 
mieszkanie w takich wyspowych 
enklawach hołdują modzie. 

Kultura życia bez pracy
Może stanowić istotną barierę 
w realizacji społecznych celów 
rewitalizacji.

Nie zidentyfikowano wyraźnego 
wpływu analizowanego aspektu na 
inicjowanie procesu gentryfikacji, 
ale pewne jej elementy (szczególnie 
przejawy kultury alternatywnej) 
mogą być dostrzegane przez 
pionierów i stawać się częścią 
wizerunku dzielnicy.
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1 2 3

Zmiany modelu rodziny
Proces rewitalizacji nie ma 
bezpośredniego wpływu na 
kształtowanie modelu rodziny.

Widoczny jest bezpośredni 
wpływ procesu gentryfikacji na 
kształtowanie modelu rodziny, 
ponieważ odkładanie jej założenia  
i/lub powiększenia daje 
potencjalnym gentryfikatorom 
większą swobodę i możliwość 
korzystania z oferty rozrywkowej 
i kulturalnej centrum miasta.

Źródło: opracowanie własne na podst. Zborowski (2009), s. 125–128; Jadach-Sepioło (2007),  
s. 64–77; Smith, Williams (1986), s. 115–116; Ley (1996); Lees, Slater, Wyly 
(2008); Berry (1976); Beauregard (1986), s. 36; Smith (1996); Jałowiecki (2000); 
Jałowiecki, Szczepański (2006).

Współcześnie do charakterystycznych cech gentryfikacji należą: reinwestowanie 
kapitału, podnoszenie statusu społeczności lokalnej przez napływające grupy o wyso-
kich dochodach, zmiany krajobrazu oraz bezpośrednie lub pośrednie wypieranie grup 
o niskich dochodach (Davidson, Lees, 2005, s. 1165–1190). Znacząca w tym względzie 
jest również finansowa sfera konsekwencji, jakie niesie za sobą proces gentryfikacji. 
Władze lokalne, których zasadniczym celem działalności jest wykreowanie sprzyjających 
warunków dla szeroko pojmowanego rozwoju miasta, powinny uwzględniać w lokalnych 
planach i programach możliwe do zaistnienia efekty gentryfikacji: pożądane – niosące 
za sobą dodatkowe wpływy do miejskiego budżetu oraz niekorzystne – wpływające na 
wzrost miejskich wydatków przeznaczanych z reguły na bieżącą konsumpcję (np. dodatki 
do czynszów), a nie na inwestycje prorozwojowe. Przede wszystkim powinny jednak 
poszukiwać możliwych do wykorzystania źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych 
(w szczególności gdy rozpatrywany jest finansowy aspekt procesu gentryfikacji zainicjo-
wanego przez działania rewitalizacyjne podejmowane w wybranych obszarach miasta).

3. Finansowanie działań rewitalizacyjnych na przykładzie  
Miasta Szczecin

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że podstawowym źródłem finansowania 
interwencji rewitalizacyjnych służących interesowi publicznemu powinien być budżet mia-
sta. Z uwagi jednak na szeroki zakres podejmowanych działań rewitalizacyjnych oraz ich 
kosztochłonność konieczne jest poszukiwanie środków pochodzących z różnych źródeł. Rolą 
władz miejskich powinno być nie tylko pozyskiwanie środków zewnętrznych (np. z funduszy 
europejskich, środków z funduszy ochrony środowiska itd.), ale także angażowanie w proces 
kapitału prywatnego (przedsiębiorstw, mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, banków), 
jak i wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Samorząd gminny 
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powinien zachęcać do szerokiego udziału przedsiębiorców i mieszkańców (wspólnot miesz-
kaniowych) w procesie rewitalizacji poprzez tworzenie warunków współpracy oraz wskazanie 
dostępnych zachęt finansowych. Rewitalizacja centralnych obszarów miast tworzy warunki 
do osiągania korzyści z inwestycji komercyjnych, które powinny być konstruowane w formule 
PPP. Wynagrodzeniem inwestora za wkład w inwestycję publiczną może być np. prawo do 
korzystania z określonych preferencji i zysków (atrakcyjna lokalizacja). Najbardziej znaczącym 
źródłem wspierania działań rewitalizacyjnych miast w perspektywie roku 2020 są fundusze 
europejskie wydatkowane w ramach Umowy Partnerstwa (Ministerstwo Rozwoju, 2015, s. 68). 
Zasadnicze źródła finansowania działań rewitalizacyjnych zaprezentowano na rysunku 2.

Rysunek 2. Główne źródła finansowania inwestycji rewitalizacyjnych służących intere-
sowi publicznemu

Źródło: opracowanie własne na podst. Ministerstwo Rozwoju (2016), s. 9; Ministerstwo 
Rozwoju (2015), s. 68–69.

2 Środki finansowe wydatkowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

3 Dostępne środki wykorzystywane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS).

4 Umowa Partnerstwa stanowi dokument określający kierunki interwencji w latach 2014–2020 trzech 
polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybołówstwa. 
Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl; aktualizacja z dnia 17.12.2015.
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Działania rewitalizacyjne zasadniczo realizowane są przy wykorzystaniu środków 
pochodzących z dotacji i instrumentów zwrotnych. Promowaną formą wsparcia są 
projekty hybrydowe, łączące fundusze europejskie z formułą PPP. Głównym źródłem 
wsparcia przedsięwzięć rewitalizacyjnych z funduszy UE są środki w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych (RPO), natomiast dodatkowym, komplementarnym 
źródłem finansowania są środki krajowych programów operacyjnych (KPO). W ramach 
Celu Tematycznego 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją; rewitalizacji dedykowano Priorytet Inwestycyjny 9b Wspieranie rewita-
lizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich 
i wiejskich. Oprócz Priorytetu Inwestycyjnego 9b na projekty rewitalizacyjne mogą zo-
stać przeznaczone środki z innych priorytetów inwestycyjnych zarówno RPO, jak i KPO, 
w szczególności bezpośrednio związane z rewitalizacją: 2a, 2c, 3a, 4iii, 4c, 4e, 4v, 6c, 
6e, 6iv, 7d, 8i, 8ii, 8iii, 9a, 9i, 9iv, 9v. Ponadto w ramach Kontraktów Terytorialnych dla 
wszystkich województw została przeznaczona specjalna pula środków z budżetu państwa 
na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Specjalnym instrumentem w ramach 
programów operacyjnych, ukierunkowanym na rozwój obszarów miejskich (obszarów 
funkcjonalnych miast), są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Działania rewi-
talizacyjne mogą być częścią zamierzeń realizowanych poprzez ZIT5. Uwzględniając 
powyższe, w tabeli 2 zaprezentowano główne obszary i źródła finansowania działań 
rewitalizacyjnych podejmowanych w Szczecinie w latach 2012–2015.

Na działania rewitalizacyjne podejmowane w Mieście Szczecin w latach 2012–2015 
przeznaczono blisko 347,6 mln PLN. Najwięcej środków przekazano na działania w sferze 
gospodarczej. Na tworzenie odpowiednich warunków do ożywienia gospodarczego, 
obejmujących w sumie szesnaście podprojektów, wydano nieco ponad 250,7 mln PLN. 
Kolejną pozycję pod względem wielkości poniesionych wydatków zajęły działania w sfe-
rze przestrzenno-technicznej. Na realizację dwudziestu pięciu podprojektów mających na 
celu podniesienie jakości przestrzeni mieszkalnej i publicznej przeznaczono blisko 62,6 
mln PLN. Z kolei na działania w sferze społecznej (tj. przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i zapobieganie patologiom społecznym), realizowane w ramach ośmiu 
podprojektów, przekazano prawie 34,3 mln PLN.

5  Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 wspiera się finansowanie 
działań planistycznych i strategicznych na poziomie lokalnym. Udzielane dotacje przeznaczone są na przy-
gotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. W ramach programów Europejskiej Współpracy Tery-
torialnej z udziałem Polski, w ramach komponentów transnarodowego i międzyregionalnego, realizowane są 
przedsięwzięcia związane z rewitalizacją. W programie transnarodowym Europa Środkowa 2014–2020 planuje 
się działania m.in. dla poprawy gospodarki niskoemisyjnej. W programie międzyregionalnym INTERREG 
Europa będzie wspierana współpraca instytucji publicznych (również szczebli regionalnego i lokalnego) 
w realizacji projektów rewitalizacyjnych. Szerzej: Ministerstwo Rozwoju (2015), s. 68–69.
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Największa pula środków przeznaczonych na przedsięwzięcia rewitalizacyjne stano-
wiła sumę wkładu własnego poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację 
zadań oraz środków pochodzących z instrumentu zwrotnego – Inicjatywy JESSICA. Było 
to blisko 273,5 mln PLN, co stanowiło 78,67% wszystkich środków przeznaczonych na ten 
cel w analizowanym okresie. Na drugim miejscu pod względem wielkości poniesionych 
nakładów była modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem 
Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym – 16 mln PLN (co stanowiło 
4,60% ogółu wydatkowanych środków). Kolejne istotne źródło finansowania działań 
rewitalizacyjnych stanowiły środki pomocowe UE w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – 15,49 mln PLN oraz środki własne 
Miasta Szczecin w wysokości 10,2 mln PLN; stanowiły one odpowiednio: 4,46% i 2,94% 
ogółu środków wydatkowanych w analizowanym okresie.

Komparatystyka wielkości środków przeznaczonych na działania rewitalizacyjne 
stanowi zaledwie wycinek problematyki związanej z finansowym kontekstem prowadzo-
nej w mieście polityki rewitalizacyjnej oraz będącego jej wynikiem procesu gentryfikacji.

Podsumowanie

Przypadek Miasta Szczecin stanowi potwierdzenie wniosków z analizy studiów 
przypadków innych miast prowadzących programy rewitalizacji i wskazuje na potrzebę 
przeprowadzenia pogłębionego badania finansowego kontekstu relacji zachodzących 
pomiędzy procesem rewitalizacji a gentryfikacją. Do istotnych kwestii wymagających 
bardziej wnikliwej obserwacji można zaliczyć m.in.:

 – wzrost cen mieszkań i czynszów w zrewitalizowanych obiektach (lub) na terenie 
zrewitalizowanych dzielnic (wpływ działań spekulacyjnych),

 – powstawanie nowych inicjatyw gospodarczych, którym sprzyja ożywienie 
kulturalne i społeczne, szczególnie na obszarach/w dzielnicach o znaczeniu 
prestiżowym,

 – koszty przekwaterowania do mieszkań socjalnych osób, co do których istnieją 
obawy, że mogłyby doprowadzić do ponownej degradacji zrewitalizowanych 
obiektów,

 – dopłaty do czynszów osób korzystających z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje wszystkich aspektów poruszanego tematu. 
Stanowi jednak przyczynek do dalszego, pogłębionego dyskursu na temat finansowych 
następstw miejskiej polityki rewitalizacyjnej, w tym procesu gentryfikacji.
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THE FINANCIAL ASPECT OF THE REVITALIZATION PROGRAM  
AND THE PROCESS OF GENTRIFICATION –  
THE EXAMPLE OF THE CITY OF SZCZECIN

Keywords: revitalization, gentrification, municipal finance, EU finance
Summary. Revitalization is a complex process including spatial, social, and economical changes 
introduced to devastated urban locations. It mainly concerns city centers. In some cases revitaliza-
tion may lead to gentrification – a process, which is generally defined as a neighborhood change that 
encompasses economic change in the form of increases in both real estate investment and household 
income. The main goal of this article is to examine the financial context of the relationship between 
processes of urban revitalization and gentrification – taking as an example the City of Szczecin.
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Abstract. Public participation is gaining importance with regard to the implementation of munici-
pal investments of various kinds. The relations between inhabitants and local authorities, are cur-
rently coming more towards participation based on consensus rather than confrontation. Changes 
in this area are a positive result of both the examples of good practices coming from the developed 
European countries (Norway, France, Germany), as well as the orientation of the EU urban policy 
in this direction. At the same time, however, the EU urban policy draws attention to the scarcity 
of public financing as regards municipal investment projects. The EU policy emphasizes the need 
to involve private funds. Both the EU and Polish strategic documents on urban policy point to 
the role and importance of public-private partnership in financing municipal investments. The pa-
per presents public-private partnership as one of the basic means of realization of the idea of social 
participation in the financing of revitalization processes as well as the problems related to this fund-
ing model within the Polish legislation in relation to the European Union provisions in this regard.

Introduction

Revitalization processes play a vital role in the regeneration of degraded urban 
areas. Their aim is to bring back to life the areas which have been socially, economically 
and spatially deteriorated to the largest extent. In many cases such areas constitute the city 
centres on which hopes are pinned related to further development of a city as a whole, 
due to the fact that tourist, cultural and service functions are concentrated there. Due to 
a complex nature of revitalization processes and limited possibilities of public financing 
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support from private entities is required. Public-private partnership (hereinafter referred 
to as PPP) is by definition a model of cooperation between a public entity and a pri-
vate partner in fulfilling public tasks. This model is founded on the Polish legislation. 
Nevertheless, in its current shape determined by the Polish legislator it can limit the pos-
sibility of carrying out revitalization projects by means of cooperation between a public 
entity and a private partner. 

The objective of this paper is to point to the need to work out the model of public-
private partnership in financing revitalization activities based on the idea of more 
comprehensive participation of the social consensus. The studies are interdisciplinary 
– legal and financial. They were carried out using the comparative and dogmatic methods 
– in the law area and the descriptive and empirical methods – in the area of finance.

1. Revitalization – the objectives and sources of finance

Revitalization is a multifaceted process which comprises elements regarding the so-
cial, economic, environmental and spatial development policy as well as culture and, 
in many cases, protection of the national heritage. Revitalization is a public task. As a com-
plex process it requires determining the sources of finance in the long term. The definition 
of revitalization which features in the Act of 9 October 2015 on Revitalization reflects 
its understanding adopted in the European documents (Toledo Declaration, 2010) as well 
as Polish and foreign subject literature (Billert). According to the Act on Revitalization, 
revitalization constitutes the process of recovering from the critical state of degraded areas 
which is conducted in a comprehensive way by integrating the activities for the benefit 
of the local community, space and economy which are concentrated on a particular ter-
ritory and carried out by revitalization stakeholders pursuant to the local community 
revitalization programme (OJ 2015 item. 1777). The aim of revitalization is a durable 
social and economic revival of the revitalized area, improvement of its attractiveness 
for residents and entrepreneurs as well as increasing the quality of life (The National 
Urban Policy, 2015).

Revitalization is conducted by stakeholders who, first and foremost, comprise 
the residents of the area subjected to regeneration, owners and perpetual usufructuaries 
of the real estate and entities managing the real estate situated in the said area, other 
residents of the local community, entities which carry out or intend to carry out economic 
activity in the local community entities which carry out or intend to carry out social activity 
in the local community, including NGOs and informal groups, territorial self-government 
units and their organizational units, public administration bodies and the entities which 
in the revitalization area exercise the powers conferred on them by the State Treasury 
(Art. 2, Para. 2). Stakeholders actively participate in all the stages of the revitalization 
process, i.e. in preparing, implementing and evaluating the process. A wide representation 
and the participation of private and public partners in the process of revitalization reflects 
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the guidelines of the European policy of integrated urban development and integrated 
urban revitalization (Leipzig Charter, 2007). 

Revitalization in Poland constitutes the local government’s own task of an optional 
nature. This forces local governments to search for financial means to cover the costs 
of carried out projects. Moreover, the local government implements (finances) revitaliza-
tion solely within the scope of their own tasks which fall under their competence. Due to 
the fact that local governments are not able to cover all the revitalization costs on their 
own, raising adequate funds is a serious challenge. Currently however, European funds 
constitute the primary source of financing of revitalization projects. In the years 2014–
2020 approximately € 5.68 bn has been allocated to revitalization activities in a broad 
sense. European funds will account for € 5 bn of the aforementioned sum (about € 3.4 
bn will be provided within the framework of regional programmes and € 1.6 bn will 
be raised by means of national programmes) and the means provided by state or local 
government budget will amount to € 0.7 bn (according to the exchange rate 1 EUR equals  
4.4 PLN). Yet the years 2014–2020 are the last period of financial support for Poland within 
the framework of the European Union financial programming. The prospect of the said 
period being the last financial programming period constitutes an incentive to search 
for alternative sources of finance. The following sources of financing of revitalization 
projects are indicated: (National Urban Policy, 2015)

 – public funds: foreign means (European funds provided within the framework 
of national and regional operational programmes) and national means (city 
budget – a city’s own means, national special purpose funds, voivodeship funds 
and contracts, government programmes),

 – private means: bank loans, leasing, issuing of bonds, bank guarantees, loan 
subsidies,

 – combinations of private and public means. As regards the last possibility, 
the means may come from the public funds mentioned above and may be pro-
vided within the framework of local programmes (e.g. property tax exemption 
offered as part of the support programmes targeted at entrepreneurs, subsidies 
for conservation, restoration and construction works with regard to the historic 
sites entered in the national register which are not the property of the city), 
investment loans, bank guarantees and sureties, leasing and loan subsidies. 

Apart from the aforementioned sources of finance there is one more vital element 
which is responsible for the successful implementation of revitalization. It consists 
in triggering off the so called self-activating processes. These processes are connected 
with the commitment on the part of NGOs, private investors, residents, tenants’ associa-
tions, other stakeholders and encompass not only financial means but also organizational 
assistance, engagement and contribution in the form of work performed by these enti-
ties. Generally degraded areas need a pulse to lift up from the fall (Skalski, 2000, pp 
33). Undertaking revitalization by local authorities and the envisaged results should 
constitute an incentive to employ private capital which is interested in allocating funds 
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in a commercially viable area which promises good profits. 

2. Public-private partnership revitalization projects in the context  
of PPP market in Poland

PPP means cooperation between a public entity and a private partner in fulfill-
ing public tasks which include revitalization. PPP is a model grounded on legislation. 
In Poland the concept of PPP introduced into the legal order has been narrowed down 
in terms of the subject. According to the definition set forth in the Act of 19 December 
2008 on public-private partnership, PPP means joint implementation of a project based 
on a division of tasks and risks between a public entity and a private partner. The notion 
of “a private partner” encompasses an entrepreneur or a foreign entrepreneur. The notion 
of “a project” covers the following: construction or refurbishment of a building or structure, 
or provision of services, or performance of a work, in particular equipping an asset with 
devices increasing its value and usability, or other consideration – combined with main-
tenance or management of the asset that is used for implementation of the public-private 
partnership project or related to it (OJ 2009 No. 19 item. 100). In contrast, according to 
the definition set forth in Article 2, Point 24 of the general regulation on cohesion policy 
of the European Union for the years 2014–2020, PPP means forms of cooperation between 
public bodies and the private sector, which aim to improve the delivery of investments 
in infrastructure projects or other types of operations, delivering public services through 
risk sharing, pooling of private sector expertise or additional sources of capital. Article 
62 of the regulation provides that projects implemented within the framework of PPP 
may be supported from the European Structural and Investment Funds (Regulation (EU) 
No 1303/2013). It is worth highlighting a more comprehensive understanding in terms 
of the subject (private sector) of the PPP model set forth by the European Union which also 
emphasises major infrastructure projects and the possibility of financing such projects by 
means of European funds. The legislative changes which have been instigated at the level 
of the European Union legislation will undoubtedly contribute to further progress in this 
direction accomplished by the EU member states. 

It may be pointed out that over the last years the interest in PPP has been increasing 
systematically (compare: Herbs, Jadach-Sepioło, Marczewska, 2012, pp 19). In 1997 only 
five countries in the world: Great Britain, Australia, the Republic of South Africa, Japan 
and Slovenia applied the PPP model in implementing projects. Currently there are no 
countries in Europe without projects carried out with the application of this model.
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Table 1.  European PPP market in 2015 – country breakdown by number and value 
of projects

Country Number 
of projects

Value  
(millions EUR)

United Kingdom 15 2,409
Turkey 7 9,174
France 5 1,172
Germany 5 393
Netherlands 4 772
Belgium 3 309
Ireland 2 446
Spain 2 417
Denmark 2 161
Greece 2 65
Finland 1 265
Poland 1 26

Source: Market Update. Review of the European PPP Market in 2015, retrieved from 
http://www.eib.org/epec/ (30.06.2016).

On the basis of the data set forth in Table 1 it may be pointed out that in Poland 
the market of the projects carried out with the application of the PPP model is in the stage 
of development. As presented in Table 1, Poland has completed one project carried out 
with the application of the PPP model (it is a project implemented at the central govern-
ment level). The project implemented at the central government level with the application 
of the PPP model consisted in designing and construction of a court building in Nowy 
Sącz. The building constitutes the contribution to the project on the part of the public 
entity. The private partner is obliged to develop the design of the building, to construct 
the building as well as to maintain it and to put it at the public entity’s disposal for the period 
of 20 years in return for a consideration fixed in advance. In fact many more projects have 
been completed. However, they fall under the competence of territorial self-government 
and therefore as such they are not covered by the European statistical research. The Polish 
market is characterized by a low value of projects (the value of projects usually falls within 
the range of € 1 m to € 3.5 m – according to the exchange rate 1 EUR equals 4.4 PLN) 
and the fact that most projects are in the idea and design stage (European Investment 
Bank, 2015). 

Table 2 presents data concerning the number and the value of projects carried out 
with the application of the PPP model in Poland in a sectoral perspective implemented by 
the local self-government.
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Table 2.  Sector breakdown by number and value of PPP projects in Poland as at  
30 October 2015

Sector Number 
of projects

Value  
(millions EUR)

Average value of one 
project in millions EUR

Sport and recreation 48 3.18 0.07
Transport 30 2.95 0.10
Healthcare 21 7.95 0.38
Car parks 16 5.45 0.34
Public buildings 14 6.14 0.44
Culture and education 12 0.11 0.01
Energy 8 1.14 0.14
Housing 6 0.68 0.13
Revitalization 6 9.55 1.59
Water and sewage 
management 4 2.27 0.57

Waste management 3 52.05 17.32
ICT 2 32.50 16.25
Miscellaneous 12 1.14 0.10

Source: Foundation PPP Centre, on the basis of www.bazappp.gov.pl, retrieved from: 
www.centrum-ppp.pl/start,1 (31.05.2016).

Pursuant to the data presented in Table 2 it can be noted that the revitalization projects 
implemented by territorial self-governments with the application of the PPP model in 2015 
accounted for only 3.3% of all the projects. The average cost of one project amounts to  
€ 1.59 m. The projects implemented by territorial self-government the following include: 
land development in the area of the railway station in Sopot – the project value amounts 
to € 22.73 m, redevelopment of the Lubicz-Basztowa underpass for pedestrians including 
the construction of new shopping centres and modernization of the existing ones in Cracow 
– the project value amounts to € 0.48 m, land envelopment in the area of the northern tip 
of the Spichrzów Island in Gdańsk – the project value amounts to € 56.82 m, renovation 
of underpasses for pedestrians in Warsaw – the estimated value of the project amounts 
to around € 9.09 m and renovation of the market square in Kędzierzyn-Koźle along with 
neighbouring streets – the estimated value of the project amounts to € 3.41 m. (citations 
from Mysiorski, Nowosiadły, 2016).

3. Public-private partnership – social and legal aspects 
of the revitalization processes

As indicated before, revitalization requires supporting public funding with private 
funding. Moreover, since revitalization processes are multifaceted, long-lasting and un-
predictable in terms of successful completion, they entail high investment risk. Generally, 
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it is worth remembering that projects aimed at the regeneration of the degraded urban 
areas are costly and apart from substantial financial resources involve also the need to 
come up to particular social expectations. This means that their value is considerable 
in relation to other sectors.

PPP as defined in the Polish legislation is a form of primarily financial participation 
of a public entity and a private partner in carrying out a project which constitutes part 
of public tasks. Revitalization is one such tasks which in turn consists of various undertak-
ings of a different character. The PPP model is used for the purpose of fulfilling a public 
task by a private partner in the scope which lies beyond governance, i.e. in the scope 
of the public property management. However, according to the definition of PPP set forth 
in the Polish legislation, the notion of “a private partner” participating in the implementa-
tion of the revitalization project encompasses exclusively an entrepreneur or a foreign 
entrepreneur. Whereas the circle of private entities who are stakeholders in revitalization 
process has a much wider scope as defined by the legislator. Private entities which are 
interested in participating in revitalization projects do not encompass exclusively entre-
preneurs but also the residents of the revitalization area or even inhabitants of the local 
community. The PPP model, which, as defined in the Polish legislation, is connected 
with engaging entrepreneurs in revitalization projects, is therefore a form of participation 
of these entrepreneurs in revitalization. Taking into account a complex nature of revi-
talization processes, this model may however prove inadequate, too. It is necessary to 
search for other than PPP forms of cooperation between private entities in a broad sense 
and public entities or to extend the PPP model in terms of the subject and scope to include 
other private entities, and possibilities of cooperation. The PPP model should, for the pur-
pose of revitalization, encompass any kind of collaboration in fulfilling the public task 
of revitalization between a public entity and the private sector in a broad sense. A specific 
character of revitalization carried out with the application of the PPP model makes it also 
necessary for both parties to meet additional non-financial conditions which may hinder 
the application of the said model for the purpose of revitalization. The following may be 
indicated: the legal status of the land on which a revitalization project is carried out must 
be clear, the duration of the revitalization process must be strictly defined, local authori-
ties must display determination and engagement and adequately promote revitalization 
projects. It is necessary to liaise with society as skillfully conducted consultations with 
society may guarantee success in implementing a revitalization project (Ślebocka, 2016).

It is worth mentioning that the involvement of private entities in urban processes 
by means of various mechanisms and incentives constitutes the foundation of the policy 
of integrated urban development of the European Union which in turn comprises the policy 
of integrated urban revitalization. As it is pointed out in the European Union strategic 
documents it is necessary to engage business entities, interested parties and society 
in general. The policy of integrated urban development engages participants who are 
not part of public administration and enables citizens to play an active role in shaping 
their immediate environment. The necessity to adopt an open approach by municipal 
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self-governments towards the need of comprehensive social participation is justified 
by taking into consideration the funding of urban processes in the future. The need to 
involve private resources in financing urban processes is pointed to. This need results 
from scarcity of public financial means. Allotting private funds is considered possible 
only when public and private interests are reconciled i.e. participation is based on a social 
consensus (Leipzig Charter, 2007). At the same time it is necessary to bear in mind that, 
from the point of view of participation, the policy of integrated urban development also 
has a wider dimension which serves to implement the European Union cohesion policy 
and the Europe 2020 strategy. It is worth mentioning that in European strategic documents, 
apart from social participation, also the participation of cities in accomplishing the goals 
of cohesion policy and the aims of the EU with regard to development is emphasized 
(Tylman, 2016). “Cities should become major centres of development of urban areas 
and take responsibility for the territorial cohesion. Therefore it would be beneficial if there 
were closer ties between our cities at the European level. (…)” (Leipzig Charter, 2007).

Despite growing demand on the part of public entities, private partners are still little 
interested in investing in revitalization. However, there is hope that, the amendments to 
the Act on public-private partnership introduced by means of the Act on Revitalization 
(Art. 46) will improve the current situation. Article 7 of the Act on public-private part-
nership was modified since a new section was added. The newly introduced section 2a 
makes it possible to discern in a PPP contract within the framework of the remuneration 
of a private partner the amounts of payments made by a public entity to finance the produc-
tion, purchasing or betterment of fixed assets when implementing the project, which meet 
the requirements of assets-related expenditure as defined in the Act on public finance. 

Conclusions

Degradation of urban areas is a progressive process. Years of neglect are particularly 
evident in former socialist economies. In the period of social economy little importance 
was attached to the issues connected with revitalization. However, as it is indicated, “cities 
play a vital role in the social and economic life of the European Union. Approximately 
80% of the population of the EU live and work in cities or in densely urbanized areas 
surrounding cities” (European Investment Bank, 2016). Cities are innovation incubators, 
they generate gross domestic income and thus create economic prosperity. Although cities 
contribute to the well-being of society and the soundness of economy they themselves 
require assistance. Years of neglect and the lack of investments in the sphere of techni-
cal infrastructure led to considerable deterioration of the quality of life in urban areas. 
Therefore the revitalization of degraded urban areas has become indispensable. 

In the context of revitalization itself, the need for more comprehensive social partici-
pation, which is grounded on the provisions of the strategic documents of the European 
Union as well as on the documents and legal acts adopted at the national level, will make 
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it necessary to continue seeking the way forward as regards this issue. The use of PPP 
in this situation seems obvious. However, legal provisions concerning the functioning 
of PPP which will be adapted to the needs of revitalization processes should constitute 
the foundation for fruitful partnership which in turn is the beginning of a successful 
form of establishing contacts with local society. This conclusion results from the fact that 
the PPP model in revitalization processes requires engaging all the parties to the project, 
including the whole community residing in the degraded area. Such the construction 
of PPP may play the role of a stimulus and, and as a result, bring about an increase in social 
conscience which is part of the process referred to as social participation. Apart from 
the potential profit connected with investment there is also the value added consisting 
in the awareness of the possibility to help the local society as whole which may in the fu-
ture encourage private entities to actively partake in participatory revitalization processes.
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OD PARTYCYPACJI DO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO  
W FINANSOWANIU DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH

Słowa kluczowe: rewitalizacja, partycypacja społeczna, partnerstwo publiczno-prywatne
Streszczenie. Partycypacja społeczna zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu w odniesieniu 
do realizacji inwestycji miejskich o różnym charakterze. Relacja mieszkańcy miasta – admini-
stracja lokalna zmierza aktualnie bardziej w kierunku partycypacji konsensusu niż konfrontacji. 
Zmiany w tym zakresie zawdzięczać należy zarówno przykładom dobrych praktyk płynących 
z rozwiniętych państw europejskich (Norwegii, Francji, Niemiec), jak również zorientowaniu 
unijnej polityki miejskiej w tym kierunku. Jednocześnie jednak unijna polityka miejska zwraca 
uwagę na ograniczoność środków publicznych w finansowaniu projektów inwestycji miejskich. 
Podkreśla się potrzebę zaangażowania środków prywatnych. Zarówno w unijnych, jak i polskich 
dokumentach strategicznych dotyczących polityki miejskiej wskazuje się na rolę i znaczenie 
partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji miejskich. Artykuł przedstawia 
partnerstwo publiczno-prywatne jako jeden z podstawowych środków realizacji idei partycypacji 
społecznej w finansowaniu procesów rewitalizacyjnych, jak również wskazuje na wątpliwości 
natury prawnej związane z funkcjonowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego dla potrzeb 
procesów rewitalizacji.
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Wskaźnik niedoboru dochodów i samodzielność dochodowa 
a zrównoważenie sektora samorządu lokalnego.  

Przykład wybranych krajów Europy

Kody JEL: C43, H61, H62, H71, H83, Q01

Słowa kluczowe: dochody publiczne, samodzielność, zrównoważenie, sektor samorządu lokalnego 

Streszczenie. Celem artykułu jest ocena stopnia zrównoważenia finansów sektora samorządu 
lokalnego w krajach UE należących jednocześnie do OECD (wg stanu na czerwiec 2016 roku). 
Badanie przeprowadzono wykorzystując tzw. Fiscal Gap Indicator. Uzyskane wyniki powiązano 
z poziomem samodzielności dochodowej tego sektora w badanych krajach. Hipoteza postawiona 
w artykule brzmi następująco: kraje o wyższym poziomie samodzielności dochodowej sektora sa-
morządu lokalnego charakteryzują się większym stopniem zrównoważenia finansów publicznych 
tego sektora. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że kraje z wysokim poziomem samo-
dzielności dochodowej sektora lokalnego charakteryzują się jednocześnie brakiem zrównoważenia 
finansów tego sektora. Wnioski z przeprowadzonych analiz skłaniają do odrzucenia postawionej 
hipotezy. 

Wprowadzenie

Obecnie zjawisko deficytu i długu publicznego jest immanentną cechą nie tylko 
sektora centralnego (lub federalnego), lecz także sektora samorządowego (lokalnego 
i regionalnego) w wielu krajach wolnorynkowych (zarówno rozwijających się, jak i rozwi-
niętych). Wynika to z konieczności zaspokajania coraz to większych potrzeb zbiorowości 
lokalnych przy ograniczonym poziomie dochodów publicznych. 

Na tym gruncie można więc stwierdzić, że z jednej strony sektor samorządowy 
powinien dążyć do zrównoważenia w sferze swoich finansów, z drugiej – musi ponosić 
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wydatki związane z realizacją potrzeb społeczności lokalnych, a z trzeciej – ma ograni-
czone możliwości w zakresie generowania dochodów. W związku z tym celem artykułu 
jest ocena stopnia zrównoważenia finansów sektora samorządu lokalnego w wybranych 
krajach. Badanie przeprowadzono wykorzystując tzw. Fiscal Gap Indicator, wprowadzo-
ny do teorii finansów przez Oliviera Blancharda (1990). Wyniki porównano z poziomem 
samodzielności finansowej tego sektora w badanych krajach. Hipoteza postawiona w ar-
tykule brzmi następująco: kraje o wyższym poziomie samodzielności dochodowej sektora 
samorządu lokalnego charakteryzują się większym stopniem zrównoważenia finansów 
publicznych tego sektora.

Artykuł jest uzupełnieniem doczasowych badań autora (Uryszek, 2015a, 2015b, 
2015c) nad problematyką stabilności i zrównoważenia finansów publicznych w Polsce 
i w innych krajach UE, zarówno na poziome całego sektora finansów publicznych, jak 
i na poziomie sektora samorządowego. 

1. Idea samodzielności dochodowej sektora samorządu lokalnego

Poziom dochodów publicznych szczebla samorządowego (w tym lokalnego) jest sil-
nie powiązany z poziomem jego samodzielności zakresie generowania dochodów (w tym 
– do stanowienia źródeł dochodów własnych). W nieco szerszym kontekście można 
stwierdzić, że „w sferze dochodowej samodzielność organów władzy sprowadzić można 
także do uprawnień, jakie te organy posiadają w zakresie prowadzenia polityki fiskalnej 
na terenie funkcjonowania danej jednostki samorządowej…” (Kosek-Wojnar, 2006,  
s. 77). Samodzielność dochodowa przejawia się więc nie tylko w możliwości stanowienia 
własnych źródeł dochodów (np. podatki lub opłaty lokalne), ale dotyczy także uprawnień 
władz samorządowych do stosowania ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń płatności danin 
publicznych, a nawet, w pewnym stopniu – zarządzania mieniem publicznym będącym 
w dyspozycji samorządu w sposób pozwalający na generowanie dochodów. Trzonem 
samodzielności dochodowej jest jednak możliwość kreowania źródeł dochodów, lub 
przynajmniej kształtowania ich poziomu (szerzej zob. np.: Kelly, Freeland, 2003; Bahl, 
2011). Stopień samodzielności dochodowej jest bardzo ściśle powiązany z poziomem 
decentralizacji finansów publicznych (szerzej zob.: Meloche, Vaillancourt, Yilmaz, 2004). 

Samodzielność dochodowa jest nierozerwalnie związana z samodzielnością 
wydatkową. Zakres samodzielności wydatkowej wynika z wysokości oraz struktury 
dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Podstawą samodzielności 
wydatkowej JST jest możliwość rozporządzania takimi rodzajami dochodów, „którymi 
samorząd może swobodnie dysponować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” 
(Kosek-Wojnar, 2006, s. 81). „Swoboda w zakresie pozyskiwania dochodów lub przycho-
dów budżetowych powinna być wiązana ze swobodą w wydatkowaniu tych środków” 
(Kosek-Wojnar, 2006, s. 86).
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2. Zrównoważenie finansów sektora samorządu lokalnego

Wydatkowanie środków publicznych związane z dążeniem do zaspokajania potrzeb 
konkretnych zbiorowości powoduje w wielu sytuacjach powstawanie znaczącej nierówno-
wagi finansów samorządowych. W literaturze przedmiotu dużą wagę przywiązuje się do 
zrównoważenia finansów na poziomie samorządowym (w tym – na poziomie jednostek 
samorządu lokalnego). Przy czym nie chodzi tu wyłącznie o klasycznie rozumianą rów-
nowagę budżetową, polegającą na równoważeniu wydatków publicznych odpowiednią 
kwotą dochodów. Pojęcie zrównoważonych finansów publicznych jest tu powiązane 
z anglojęzycznym zwrotem sustainable public finance (Steger, 2012) oraz sustainable 
fiscal policy (Ghatak, 2007) i wywodzi się z koncepcji zrównoważonego rozwoju (Albu, 
2011; Okubo, 2010). W literaturze obecnie bardzo dużo uwagi poświęca się idei zrów-
noważonego rozwoju (Baker, 2006; Kronenberg, Bergier, 2010), kładąc nacisk m.in. na 
aspekty ekologiczne i ochronę środowiska naturalnego (Grądzki, Matejun, 2006), odpo-
wiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych (Lodhi, Makki, 2010; Oshionebo, 2013), 
uwzględnienie potrzeb przyszłych pokoleń (Malicki, 2009, s. 95), transport (Curtis, Low, 
2012; Oberhofer, Fürst, 2013), zdrowie publiczne (Seke i in., 2013), czy edukację (Koehn, 
2012; Kościelniak, 2014). Zadania te wymagają finansowania – po części – ze środków 
samorządowych. Nie można jednak pozwalać na to, by dążenie do zrównoważonego 
rozwoju w powyższych dziedzinach powodowało brak takiego zrównoważenia w sferze 
finansów publicznych (w tym – lokalnych). 

Badania nad zrównoważeniem sektora finansów publicznych prowadzone są od 
dawna i mają swoje odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu (zob. np.: Bohn, 1991; 
Molendowski, Stanek, 2012; Neck, Sturm, 2008; Tsuchiya, 2016). Zrównoważone finanse 
publiczne można rozumieć jako takie, które umożliwiają osiągnięcie (lub przynajmniej 
dążenie do osiągnięcia) trwałego i stabilnego systemu finansów publicznych (w tym – 
również – lokalnych) (Uryszek 2015d). Podstawowym założeniem zrównoważonych 
finansów publicznych jest warunek no-Ponzi condition, oznaczający, że suma przyszłych, 
zdyskontowanych sald (nadwyżek) pierwotnych budżetów powinna pokryć już istniejący 
poziom zadłużenia. Poziom zadłużenia publicznego jest bowiem kluczowy nie tylko 
dla stabilizacji systemu finansów publicznych, ale nie pozostaje bez wpływu na tempo 
i poziom wzrostu gospodarczego i sytuację makroekonomiczną krajów (Molendowski, 
Stanek, 2015). Bardzo ważna jest także koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej 
(szerzej zob.: Owsiak, 2012).

Na gruncie kontrolowania poziomu zadłużenia publicznego powstał m.in. szereg 
wskaźników umożliwiających pomiar poziomu zrównoważenia finansów publicznych. 
Ich podstawową zaletą jest prostota konstrukcji, pociągająca za sobą brak trudnych do 
spełnienia założeń umożliwiających zastosowanie wskaźników oraz możliwość porównań 
w czasie i przestrzeni. Wskaźniki te nie wymagają także długich szeregów czasowych 
zawierających wartości poszczególnych zmiennych. 
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3. Metoda badawcza i źródła danych 

Dane do analiz pozyskano z OECD oraz z Eurostatu. Okres badań obejmuje lata 
2012–2015. Jest on relatywnie krótki, co wynika z dostępności porównywalnych danych 
dotyczących kluczowych zmiennych pochodzących z dwóch różnych baz. Wydłużenie 
okresu (choć pożądane) spowodowałoby konieczność włączenia danych obliczanych we-
dług różnej metodologii, co obniżyłoby zdecydowanie wiarygodność wyników. Z drugiej 
strony, wykorzystana podstawowa metoda badawcza (wskaźnik Fiscal Gap Indicator) 
nie wymaga długiej próby danych, stąd okres badawczy wydaje się wystarczający dla 
obliczenia i interpretacji tego wskaźnika. 

Zakres przestrzenny badania obejmuje 20 (spośród 21) krajów należących jedno-
cześnie do UE i do OECD. Są to: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, 
Niemcy, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, 
Hiszpania, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Z badania wyłączono Estonię, 
dla której nie udało się uzyskać wiarygodnych i porównywalnych danych opisujących 
niektóre zmienne niezbędne do przeprowadzenia badania. 

Badaniem objęto sektor samorządu lokalnego, ujmowany i rozumiany zgodnie 
z nomenklaturą Eurostatu (local government). Eurostat zaledwie w czterech krajach 
członkowskich UE (w Austrii, Belgii, Hiszpanii i Niemczech) wyodrębnił sektor regio-
nalny (state government). W pozostałych krajach występował (obok sektora centralnego) 
jedynie sektor samorządu lokalnego (do którego włączono np. polskie województwa). 
Sektor ten stanowi więc w praktyce podstawę funkcjonowania samorządu w UE. 

Oceny stopnia zrównoważenia finansów sektora samorządu lokalnego dokonano 
w oparciu o wskaźnik niedoboru dochodów (Fiscal Gap Indicator). Należy on do gru-
py wskaźników określających poziom zrównoważenia finansów publicznych (Chalk, 
Hemming, 2000, s. 7–9). Jego podstawową zaletą jest możliwość porównań otrzymanych 
wyników w czasie i w przestrzeni. Pełni on rolę uzupełniającą w stosunku do oceny 
warunku no-Ponzi game. Został on wprowadzony do literatury przez Oliviera Blancharda 
(1990). Można go zapisać następująco:

tttt bnrgt )( −−=                                                   (1)

gdzie: 
t  – wskaźnik dochodów publicznych do produktu krajowego, niezbędny do ustabilizo-
wania poziomu długu publicznego, 
gt – wskaźnik wydatków publicznych (po wyeliminowaniu z nich kosztów obsługi zadłu-
żenia) do produktu krajowego,
rt – stopa oprocentowania długu w okresie t,
nt  – realna stopa wzrostu PKB w okresie t,
bt – wartość zadłużenia w okresie t. 
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Wskaźnik pozwala na obliczenie takiej wysokości dochodów budżetowych, która 
umożliwiłaby ustabilizowanie poziomu długu. Wynik otrzymany na podstawie tej formuły 
jest porównywany w faktycznymi wartościami zrealizowanych (lub szacowanych ex ante) 
dochodów budżetowych dla konkretnego okresu. Jeżeli wartość wskaźnika Blancharda  
( t ) jest wyższa niż wielkość zrealizowanych w tym okresie dochodów, oznacza to, że są 
one niewystarczające dla ustabilizowania poziomu zadłużenia (innymi słowy – dług przy 
tym poziomie dochodów będzie się zwiększał). 

Do obliczeń wskaźnika wykorzystano wartości zmiennych w odniesieniu do PKB. 
Użyto także stopy procentowej publikowanej przez Eurostat dla poszczególnych krajów. 

W celu weryfikacji postawionej hipotezy wartość tego wskaźnika powiązano z po-
ziomem samodzielności dochodowej sektora samorządowego w poszczególnych krajach. 
Samodzielność dochodową sektora lokalnego oceniono zarówno w kontekście tworzenia 
źródeł dochodów, jak i zdolności do ich zmiany. Odniesiono się do dochodów z tytułu 
podatków lokalnych oraz do udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu 
państwa (centralnego, federalnego). 

4. Poziom samodzielności dochodowej i zadłużenie sektora 
lokalnego w badanych krajach 

Poziom samodzielności dochodowej sektora lokalnego oceniono na podstawie da-
nych OECD. Szczegóły zaprezentowano w tabeli 1. Wskazano tam, jaka część dochodów 
podatkowych kształtowana jest samodzielnie przez jednostki samorządu lokalnego, jaka 
wspólnie z wyższym szczeblem administracji, a na jaką samorząd lokalny nie ma wpływu.

Tabela 1.  Struktura dochodów sektora lokalnego z tytułu podatków lokalnych i udziałów 
w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w badanych krajach (w %) 

Kraj
Podatki lokalne, 

w tym takie, dla których:
Udziały w podatkach, 

w tym takie, dla których:  Pozostałe:
Razem

1* 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Austria 7,9 .. 15,1 .. .. ..  61,6 15,4 100
Belgia 6,9 92,9 .. .. .. ..  0,3 .. 100
Czechy .. .. 100,0 .. .. ..  .. .. 100
Dania .. 87,1 11,0 .. .. .. 1,9 .. .. 100
Finlandia .. 85,1 6,3 .. .. .. 8,6 0,1 0,0 100
Francja 44,9 14,7 3,3 0,3 0,1 .. 14,7 20,2 1,9 100
Grecja .. .. 75,8 .. .. ..  23,8 0,4 100
Hiszpania 28,8 .. 52,4 .. .. 17,9  0,9 0,0 100
Holandia .. 66,5 30,8 .. .. ..  .. 2,7 100
Irlandia .. .. .. .. .. ..  .. 100,0 100
Luksemburg 4,6 .. 92,6 .. .. ..  1,1 1,7 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Niemcy .. 15,1 43,3 .. .. 40,5  .. 1,1 100
Polska .. .. 36,5 .. .. .. 59,3 .. 4,1 100
Portugalia .. .. 72,9 .. .. .. 9,8 17,3 0,0 100
Słowacja 4,4 .. 95,3 0,3 .. ..  .. .. 100
Słowenia 14,1 .. .. .. .. .. 78,3 7,6 .. 100
Szwecja .. 97,4 .. .. .. ..  2,6 .. 100
Węgry .. .. 84,2 .. .. .. 15,6 0,2 0,1 100
Wlk. Brytania .. .. 100,0 .. .. ..  .. .. 100
Włochy 36,0 .. 57,7 .. .. ..  6,3 .. 100

* 1 – JST mogą dowolnie ustalać stawkę i zwolnienia bez konsultacji z wyższym szcze-
blem administracji,
2 – JST mogą ustalać stawkę podatku, a wyższy szczebel administracji nie ustala jej 
dolnych i/lub górnych limitów,
3 – JST mogą ustalać stawkę podatku, lecz wyższy szczebel administracji ustala jej dolne 
i/lub górne limity,
4 – JST mogą ustalać pewne ulgi lub zwolnienia podatkowe, lecz nie mogą zmieniać 
stawek podatków,
5 – JST ustalają sposób podziału dochodów z tytułu udziałów w podatkach między JST 
a wyższy szczebel administracji,
6 – sposób podziału dochodów z tytułu udziałów w podatkach między JST a wyższy 
szczebel administracji nie może być zmieniony bez zgody JST,
7 – wyższy szczebel administracji ustala sposób podziału dochodów z tytułu udziałów 
w podatkach,
8 – inne sytuacje, w których rząd centralny ustala stawki i podstawę opodatkowania 
w podatkach samorządowych,
9 – inne sytuacje niż opisane powyżej.

Źródło: opracowanie na podst. Uryszek (2015b), s. 7–8. 

Dane zawarte w tabeli 1 wskazują, że 8 państw (spośród 20 objętych badaniem) 
charakteryzuje się relatywnie wysokim poziomem samodzielności dochodowej sektora 
samorządu lokalnego (przodują tu przede wszystkim Francja, Hiszpania i Włochy). 
Jednostki samorządu lokalnego mogą tam pewną część swoich dochodów podatkowych 
kształtować niemal dowolnie, bez konsultacji z wyższym szczeblem administracji. 
Podobnie, w znacznej grupie krajów władze centralne (federalne) nie ustalają minimal-
nych lub maksymalnych limitów stawek niektórych podatków lokalnych (dzieje się tak 
w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech i Szwecji).

Warto zauważyć, że występuje pewna korelacja między stopniem samodzielności 
dochodowej sektora samorządowego a poziomem zadłużenia publicznego tego sektora. 
Poziom tego zadłużenia w badanych krajach zaprezentowano w tabeli 2.
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Tabela 2.  Poziom zadłużenia sektora samorządu lokalnego w badanych krajach  
(w % PKB)

Kraj 2012 2013 2014 2015 Średnia
Austria 3,8 3,9 3,9 4,0 3,9
Belgia 5,5 5,7 5,9 5,7 5,7
Czechy 2,8 2,9 2,7 2,5 2,7
Dania 7,0 7,3 7,3 7,3 7,2
Finlandia 7,2 8,0 8,6 8,9 8,2
Francja 8,5 8,7 8,9 9,0 8,8
Grecja 4,2 4,1 3,7 3,3 3,8
Hiszpania 3,7 1,5 0,1 0,2 1,4
Holandia 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3
Irlandia 2,9 2,7 2,6 1,9 2,5
Luksemburg 5,5 5,4 5,3 5,1 5,3
Niemcy 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0
Polska 6,1 6,3 6,2 5,9 6,1
Portugalia 2,3 2,2 2,2 2,4 2,3
Słowacja 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0
Słowenia 7,4 8,0 8,8 9,3 8,4
Szwecja 5,0 4,9 4,8 4,7 4,9
Węgry 9,0 8,9 8,8 8,6 8,8
Wlk. Brytania 8,1 8,6 8,7 8,4 8,5
Włochy 2,3 2,1 2,1 2,1 2,2

Źródło: opracowanie własne na podst. danych Eurostatu [gov_10dd_edpt1] (2016). Pobra-
no z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Najwyższy poziom zadłużenia publicznego sektora lokalnego występował w Danii, 
Francji, Włoszech, Holandii, Finlandii i Szwecji. Zawierał się on w przedziale 7,0% – 9,3% 
PKB. Były to jednocześnie kraje chrakteryzujące się relatywnie wysokim poziomem 
samodzielności dochodowej sektora lokalnego. Kraje o niewielkim poziomie autonomii 
w tym zakresie generowały relatywnie niewielkie wartości zadłużenia na poziomie 
samorządu lokalnego (np. Czechy, Węgry lub Słowacja). 

5. Poziom niedoboru dochodów publicznych sektora lokalnego

Poziom wskaźnika niedoboru dochodów Blancharda (Fiscal Gap Indicator) 
w sektorze samorządu lokalnego w badanych krajach obliczono zgodnie ze wzorem 1, 
wykorzystując dane Eurostatu, postępując zgodnie z wcześniej opisaną metodą badawczą. 
Wartości tego wskaźnika były przestrzennie zróżnicowane. Szczegóły prezentuje tabela 3. 
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Tabela 3.  Wartości wskaźnika niedoboru dochodów Blancharda dla sektora samorządu 
lokalnego w badanych krajach (w % PKB)

Kraj 2012 2013 2014 2015 Średnia
Austria 0,060 0,067 0,043 –0,006 0,041
Belgia –0,246 0,037 0,024 –0,032 –0,054
Czechy 0,103 0,376 0,189 0,410 0,269
Dania 0,405 0,542 0,301 0,163 0,353
Finlandia –0,763 –0,487 –0,515 –0,580 –0,586
Francja 0,199 –0,161 –0,005 0,059 0,023
Grecja 0,568 0,533 0,362 0,389 0,463
Hiszpania 0,755 0,857 0,749 0,451 0,703
Holandia –0,027 –0,008 –0,196 –0,513 –0,186
Irlandia 0,273 0,165 –0,074 0,174 0,135
Luksemburg 0,560 0,249 0,242 0,207 0,314
Niemcy 0,361 0,269 –0,023 0,239 0,211
Polska 0,043 0,117 –0,091 0,062 0,033
Portugalia 1,488 0,766 0,577 0,654 0,871
Słowacja 0,270 0,239 –0,009 0,235 0,184
Słowenia 0,370 0,138 0,006 0,276 0,198
Szwecja 0,140 0,074 –0,351 –0,324 –0,115
Węgry 0,955 2,660 1,301 0,001 1,229
Wlk. Brytania –0,273 –0,008 0,064 –0,024 –0,061
Włochy 1,071 0,718 0,578 0,376 0,686

Źródło: opracowanie (obliczenia) własne na podst. danych Eurostatu [gov_10dd_edpt1] 
(2016). Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 

Analiza danych zawartych w tabeli 3 wskazuje, że w większości badanych krajów 
sektor samorządu lokalnego przeszedł test zaproponowany przez Blancharda. Oznacza 
to, że osiągane przez sektor lokalny dochody publiczne pozwalały w ostatnich kilku 
latach na stabilizowanie poziomu zobowiązań publicznych tego sektora. Wyjątkami były: 
Finlandia, Holandia, Szwecja i Wielka Brytania. Co bardzo ciekawe, sektor samorządu 
lokalnego w tych krajach charakteryzował się wysokim poziomem samodzielności w za-
kresie kształtowania swoich dochodów. Bardzo dobre wyniki zanotowały za to: Węgry, 
Włochy, Hiszpania czy Grecja, a więc państwa chrakteryzujące się złą kondycją finansów 
publicznych, wdrażające jednocześnie różnego rodzaju programy oszczędnościowe. 
Jednocześnie poziom samodzielności dochodowej sektora lokalnego w tych krajach był 
relatywnie niski (a nawet bardzo niski). 
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Podsumowanie

Problematyka zrównoważenia sektora publicznego (w tym – sektora lokalnego) jest 
obecnie jednym z najważniejszych zagadnień teorii i praktyki finansów. Wyniki badań 
w tym obszarze, prezentowane w literaturze, nie są jednoznaczne. 

Na podstawie powyżej zaprezentowanych analiz można stwierdzić, że – w znaczącej 
większości badanych krajów – sektor samorządu lokalnego jest w stanie generować do-
chody umożliwiające stabilizację poziomu długu tego sektora. Nie można jednak stwier-
dzić, że kraje charakteryzujące się większym poziomem samodzielności dochodowej 
sektora lokalnego generują lepsze wyniki dla wskaźnika Blancharda. Przeciwnie – można 
zaobserwować zależność odwrotną: w badanym okresie wartości dochodów, które nie 
wystarczały na ustabilizowanie poziomu długu, były charakterystyczne dla krajów o zna-
czącym poziomie samodzielności dochodowej sektora lokalnego. Bardzo dobre wyniki 
dla wskaźnika Blancharda uzyskano natomiast dla krajów charakteryzujących się złą 
sytuacją w obszarze finansów publicznych (i wdrażających różne programy naprawcze). 

Na tej podstawie należy odrzucić hipotezę postawioną we wstępie. Można też 
wysnuć wniosek, że poziom zrównoważenia finansów sektora lokalnego zależy od 
bieżącej sytuacji całego sektora finansów publicznych, a sektor ten jest – do pewnego 
stopnia – wykorzystywany przez władze centralne (federalne) jako instrument polityki 
finansowej państwa (w tym także – jako element programów oszczędnościowych). Do 
pewnego stopnia sektor samorządu lokalnego, charakteryzujący się wysokim poziomem 
samodzielności dochodowej, ma także bardzo duży zakres zadań publicznych wyma-
gających sfinansowania. Taka sytuacja powoduje, że sektor ten może być permanentnie 
niezrównoważony. Aby to sprawdzić, konieczne są badania ukierunkowane na powiąza-
nie poziomu samodzielności dochodowej z zakresem zadań stojących przed samorządem 
lokalnym w poszczególnych krajach. 

Bibliografia

Albu, L-L. (2011). Fiscal and Debt Sustainability and Growth Challenges. Studies  
in Business & Economics, 6 (3), 5–38. 

Bahl, R. (2011). Tax assignment: does the practice match the theory? Environment  
& Planning C: Government & Policy, 2 (29), 264–280. 

Baker, S. (2006). Sustainable Development. Routledge. 
Blanchard, O.J. (1990). Suggestions of a New Set of Fiscal Indicators. OECD Working Papers, 79, 

1–34.  
Bohn, H. (1991). The Sustainability of Budget Deficits with Lump-Sum and with Income-Based 

Taxation. Journal of Money, Credit & Banking – Ohio State University Press, 23 (3), 580–604.
Chalk, N., Hemming, R. (2000). Assessing Fiscal Sustainability in Theory and Practice. IMF 

Working Paper, WP/00/81, 1–21.



346 Tomasz Uryszek

Curtis, C., Low, N. (2012). Institutional Barriers to Sustainable Transport. Burlington: Ashgate 
Publishing Ltd. 

Ghatak, S., Sánchez-Fung, J.R. (2007). Is Fiscal Policy Sustainable in Developing Economies? 
Review of Development Economics, 11 (3), 518–530.

Grądzki, R., Matejun, M. (red.) (2009). Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekolo-
gicznymi. Łódź: Media Press. 

Hoang, N.H. (2006). Environmental Protection: A Focus on Sustainable Development. Nature, 
Society & Thought, 19 (1), 67–73.

Kelly, J.M., Freeland, P.K. (2003). Local Government Fiscal Autonomy: The Threat of Fiscal Cen-
tralization. Conference Papers – American Political Science Association, Annual Meeting, 
Philadelphia, 1–14. 

Koehn, P.H. (2012). Transnational Higher Education and Sustainable Development: Current Initia-
tives and Future Prospects, Policy Futures in Education, 10 (3), 274–282. 

Kosek-Wojnar, M. (2006). Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków. 
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 4, 75–88.

Kościelniak C. (2014). A consideration of the changing focus on the sustainable development in 
higher education in Poland, Journal of Cleaner Production, 62, 114–119. DOI: 10.1016/j.
jclepro.2013.06.006.

Kronenberg, J., Bergier, T. (red.). (2010). Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: 
Fundacja Sendzimira.

Lodhi, S.A., Makki, M.A.M. (2010). A Natural Resource Management Framework for Sustainable 
Development. Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences, 4 (1), 56–68.

Malicki, M. (red.). (2009). Trwały i zrównoważony rozwój w układzie regionalnym i lokalnym. 
Szczecin: Economicus. 

Meloche, J.-P., Vaillancourt, F., Yilmaz, S. (2004), Decentralization or Fiscal Autonomy? What 
Does Really Matter? Effects on Growth and Public Sector Size in European Transition Co-
untries. World Bank Policy Research Working Paper, 3254, 1–28.

Molendowski, E., Stanek, P. (2012). Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytu-
acja fiskalna nowych państw członkowskich (UE-10). Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Oeconomica, 273, 267–284. 

Molendowski, E., Stanek, P. (2015). Poziom zadłużenia a wzrost gospodarczy i sytuacja eko-
nomiczna w nowych krajach członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Europejskiej.  
W: E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości 
– aspekty prawne, finansowe i handlowe (s. 171–193). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego.

Neck, R., Sturm, J.-E. (2008). Sustainability of Public Debt. Cambridge, Massachusetts: Massa-
chusetts Institute of Technology.

Oberhofer, P., Fürst, E. (2013). Sustainable Development in the Transport Sector: Influencing 
Environmental Behaviour and Performance. Business Strategy & the Environment, 22 (6), 
374–389. DOI: 10.1002/bse.1750. 

Okubo, D. (2010). Fiscal sustainability and local government. National Civic Review, 99 (4), 34–39.



347Wskaźnik niedoboru dochodów i samodzielność dochodowa...

Oshionebo, E. (2013). The OECD Guidelines for Multinational Enterprises as Mechanisms for 
Sustainable Development of Natural Resources: Real Solutions or Window Dressing? Lewis 
& Clark Law Review, 17 (2), 545–590. 

Owsiak, S. (2012). O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej 
z polityką fiskalną. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 12, 47–62. 

Seke, K., Petrovic, N., Jeremic, V., Vukmirovic, J., Kilibarda, B., Martic, M. (2013).  
Sustainable development and public health: rating European countries. BMC Public Health, 
13 (1), 1–7. DOI: 10.1186/1471-2458-13-77.

Steger, G. (2012). Redirecting public finance towards a sustainable path. OECD Journal on Bud-
geting, 2, 61–67.

Tsuchiya, Y. (2016). Directional analysis of fiscal sustainability: Revisiting Domar’s debt sustaina-
bility condition. International Review of Economics & Finance, 41, 189–201. DOI: 10.1016/j.
iref.2015.08.012. 

Uryszek, T. (2015a). Long-term Sustainability of Public Finance in the Central and Eastern EU 
Member States. Comparative Economic Research, 18 (4), 47–61.

Uryszek, T. (2015b). Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Polska na tle 
wybranych krajów Unii Europejskiej. Finanse Komunalne, 12, 5–14.

Uryszek, T. (2015c). Sustainable Public Finance – illusion or reality? Evidence from old EU Mem-
ber States. Journal of International Studies, 8 (1), 22–30. 

Uryszek, T. (2015d). Zrównoważone finanse lokalne w praktyce. Przykład dużych miast w Polsce. 
W: B. Guziejewska (red.), Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse (s. 111–124). Łódź: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 

FISCAL GAP INDICATOR, FISCAL AUTONOMY AND SUSTAINABILITY  
OF LOCAL GOVERNMENTS. EVIDENCE  

FROM SELECTED EUROPEAN ECONOMIES

Keywords: public revenues, autonomy, sustainability, local government sector 
Summary. The aim of the article is to assess the fiscal sustainability of local government sector 
(LGS) in the EU economies belonging to the OECD. The study was conducted using the so-called 
Fiscal Gap Indicator. The results were compared with the level of financial autonomy of the LGS 
in the countries surveyed. The hypothesis put in the article reads as follows: countries with higher 
levels of autonomy of LRGS are characterized by a higher degree of sustainability of public finances 
in this sector. The study showed that in countries with a high level of revenue autonomy of the local 
sector there is also the lack of fiscal sustainability of this sector. The conclusions of the analyzes 
tend to reject the proposed hypothesis.

Translated by Tomasz Uryszek

Cytowanie
Uryszek, T. (2016). Wskaźnik niedoboru dochodów i samodzielność dochodowa a zrównoważenie 
sektora samorządu lokalnego. Przykład wybranych krajów Europy. Ekonomiczne Problemy Usług, 
125, 337–347.





Ekonomiczne Problemy Usług nr 125
ISSN: 1896-382X | www.wnus.edu.pl/epu

DOI: 10.18276/epu.2016.125-28 | strony: 349–358

Marcin Wajda
Szkoła Główna Handlowa  
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  
e-mail: mwajda@sgh.waw.pl

Europejskie mechanizmy pomocy finansowej  
w warunkach niestabilności systemu finansowego1

Kody JEL: F34, F35, F36, F62, F65, G28, H12
Słowa kluczowe: Unia Europejska, stabilność, pomoc publiczna

Streszczenie. Państwa Unii Europejskiej, a w szczególności strefy euro, były niewątpliwie tymi, 
które w największym stopniu odczuły kryzys, który rozpoczął się po upadku banku Lehman 
Brothers. Destabilizacja systemu finansowego, spadek inwestycji i PKB w Unii Europejskiej wy-
magały podjęcia przez przywódców Wspólnoty działań mających na celu ograniczenie negatyw-
nych skutków kryzysu, w tym przede wszystkim dalszego jego rozprzestrzeniania się. W wyniku 
uzgodnień zdecydowano o wdrożeniu szeregu rozwiązań zarówno monetarnych, jak i fiskalnych, 
które miały wesprzeć najbardziej potrzebujące państwa. Mechanizmy te miały za zadanie ustabi-
lizowanie gospodarek oraz przywrócenie ich na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Celem artykułu 
jest zaprezentowanie oraz omówienie wybranych mechanizmów, które były skierowane przede 
wszystkim do krajów strefy euro.

Wprowadzenie

Pozytywną stroną każdego kryzysu jest ukazanie słabości systemu. Ostatni kry-
zys finansowy – tak jak poprzednie – również pozwolił na ukazanie niedoskonałości,  
np. w architekturze światowego systemu finansowego. Państwa najbardziej rozwinięte, 
w szczególności członkowie strefy euro, musiały nie tylko zmierzyć się z bezpośrednimi 
skutkami kryzysu, ale również z niewystarczającymi rozwiązaniami instytucjonalnymi. 
Konieczne było więc stworzenie nowych albo udoskonalenie istniejących mechanizmów, 

1  Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji 
numer DEC-2013/09/B/HS4/03610.
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które pozwalały na przezwyciężenie negatywnych skutków kryzysu. Wynikiem takich 
działań jest powołanie np. Europejskiego Mechanizmu Stabilności, czy uruchomienie 
Planu Inwestycyjnego dla Europy, który ma na celu wytworzenie w gospodarce impulsu 
popytowego. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań antykryzysowych, jakie 
zostały zastosowane przez europejskich decydentów, w kontekście instytucjonalnych 
problemów, które uwidoczniły się w wyniku kryzysu finansowego. 

Przedmiotowy tekst wpisuje się w toczącą się na świecie dyskusję nt. architektury 
światowego systemu finansowego, w tym roli, jaką powinny odgrywać międzynarodowe 
instytucje finansowe (Claessens, Kose, 2013; Grotte, Życieńska, 2011; Moschella, 2012; 
Razin, 2014; Xafa, 2010). 

1. Niestabilność systemu finansowego w Europie

Niestabilność każdego systemu finansowego jest trudno mierzalna. Wynika to nie-
wątpliwie z problemów ze zdefiniowaniem pojęcia niestabilności. Niemniej jednak można 
założyć, że dwa mierniki wskazują na problemy z niestabilnością systemu finansowego. 
Po pierwsze jest to tempo wzrostu PKB, po drugie wzrost zadłużenia. 

Analizując realny wzrost PKB w państwach Unii Europejskiej, należy wskazać, 
iż najwyższe spadki w latach 2007–2014 zaobserwowano na Litwie (–14,8% w 2008 r.),  
w Estonii (–14,7% w 2009 r.) oraz na Łotwie (–14,2% w 2009 r.). Najdłuższy okres spadko-
wy odnotowano natomiast w Grecji (od 2008 r. do 2014 r.). Kluczowy okazał się rok 2009, 
kiedy to odnotowano najwięcej spadków w całej Unii Europejskiej. W okresie tym średnia 
zmiana PKB liczona r/r wyniosła –4,3%. Należy podkreślić, iż rok 2009 dla kilku państw 
(np. Francji czy Niemiec) był jedynym, w którym odnotowano spadek. Wśród krajów UE 
tylko Polska miała realny wzrost PKB w całym omawianym okresie. 

Tabela 1. Realny wzrost PKB (roczna zmiana procentowa)

Państwo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Austria 3,6 1,5 –3,8 1,9 2,8 0,8 0,3 0,4
Belgia 3 1 –2,6 2,5 1,6 0,1 0,3 1,1
Bułgaria 6,9 5,8 –5 0,7 2 0,5 1,1 1,7
Cypr 4,9 3,6 –2 1,4 0,3 –2,4 –5,4 –2,3
Czechy 5,5 2,7 –4,8 2,3 2 –0,9 –0,5 2
Dania 0,8 –0,7 –5,1 1,6 1,2 –0,7 –0,5 1,1
Estonia 7,7 –5,4 –14,7 2,5 7,6 5,2 1,6 2,9
Finlandia 5,2 0,7 –8,3 3 2,6 –1,4 –1,1 –0,4
Francja 2,4 0,2 –2,9 2 2,1 0,2 0,7 0,2
Niemcy 3,4 0,8 –5,6 3,9 3,7 0,6 0,4 1,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Grecja 3,5 –0,4 –4,4 –5,4 –8,9 –6,6 –3,9 0,8
Węgry 0,5 0,9 –6,6 0,8 1,8 –1,5 1,5 3,6
Irlandia 5,5 –2,2 –5,6 0,4 2,6 0,2 1,4 5,2
Włochy 1,5 –1 –5,5 1,7 0,6 –2,8 –1,7 –0,4
Łotwa 9,8 –3,2 –14,2 –2,9 5 4,8 4,2 2,4
Litwa 11,1 2,6 –14,8 1,6 6,1 3,8 3,3 2,9
Luksemburg 8,4 –0,8 –5,4 5,7 2,6 –0,7 4,4 5,6
Malta 3,9 3,3 –2,5 3,5 2,1 2,5 2,4 3,5
Holandia 3,7 1,7 –3,8 1,4 1,7 –1,1 –0,5 1
Polska 7,2 3,9 2,6 3,7 4,8 1,8 1,7 3,4
Portugalia 2,5 0,2 –3 1,9 –1,8 –4 –1,6 0,9
Rumunia 6,9 8,5 –7,1 –0,8 1,1 0,6 3,4 2,8
Słowacja 10,7 5,4 –5,3 4,8 2,7 1,6 1,4 2,4
Słowenia 6,9 3,3 –7,8 1,2 0,6 –2,7 –1,1 3
Hiszpania 3,8 1,1 –3,6 0 –0,6 –2,1 –1,2 1,4
Szwecja 3,4 –0,6 –5,2 6 2,7 –0,3 1,3 2,3
Wielka Brytania 2,6 –0,3 –4,3 1,9 1,6 0,7 1,7 3
UE 3,3 0,7 –4,3 2,1 1,8 –0,4 0,2 1,5

Źródło: IMF Data.

Analiza zmian PKB pozwala wyciągnąć wniosek, iż kryzys w Unii Europejskiej 
był widoczny od 2008 r., kluczowy okazał się kolejny rok, kiedy tylko Polska odnotowała 
dodatni wzrost gospodarczy. Jednoznacznego końca niestabilności nie da się jednak 
wyznaczyć na podstawie powyższych danych. Można natomiast zauważyć, iż w 2008 r. 
3 państwa odnotowały realny spadek PKB liczony r/r, w 2009 r. – aż 26 państw, w 2010 r.  
– 3 państwa, w 2011 r. – 3 państwa, w 2012 r – 13 państw, w 2013 r. – 10 państw oraz 
w 2014 r. – 3 państwa. Kryzys miał więc w Unii Europejskiej dwa wierzchołki – pierwszy 
spowodowany problemami na rynku finansowym w 2009 r. i drugi w 2012 r., spowodo-
wany problemami fiskalnymi. Warto więc szerzej przyjrzeć się wzrostowi zadłużenia 
w państwach Unii Europejskiej, gdyż jest to jeden z czynników powodujących niestabil-
ność systemu finansowego. 

Łącznie w latach 2007–2014 w sześciu państwach odnotowano wzrost długu pu-
blicznego brutto w stosunku do PKB o ponad 50 pp. (Austria – 83,7 pp., Belgia – 74,3 pp., 
Bułgaria 62,2 pp., Cypr – 61,8 pp., Czechy – 58,1 pp., Dania – 53,8 pp.). Unia Europejska 
w latach 2007–2014 nie tylko więc zmagała się ze spadkiem PKB, ale również z rosnącym 
gwałtownie zadłużeniem. Konieczne było podjęcie działań na poziomie międzynarodo-
wym, które mogłyby odciążyć budżety krajowe i wytworzyć w gospodarkach dotkniętych 
kryzysem impuls popytowy, który przywróciłby je na ścieżkę wzrostu. Jednym z takich 
działań było powołanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności. 
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Tabela 2. Dług publiczny brutto (% PKB)

Państwo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Różnica 
(9–2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Austria 64,8 68,5 79,7 82,3 82,1 81,5 80,8 84,4 19,6

Belgia 86,8 92,2 99,2 99,5 102 103,9 104,4 106,6 19,8

Bułgaria 17,9 15 15,1 14,6 14,8 17,1 17,6 26,9 9

Cypr 53,7 44,7 53,5 56,5 66 79,5 102,2 107,5 53,8

Czechy 27,8 28,7 34,1 38,2 39,9 44,6 45,1 42,6 14,8

Dania 27,3 33,4 40,4 42,9 46,4 45,6 45 45,2 17,9

Estonia 3,7 4,5 7 6,5 5,9 9,5 9,9 10,4 6,7

Finlandia 34 32,7 41,7 47,1 48,5 52,9 55,6 59 25

Francja 64,2 67,9 78,8 81,5 85 89,4 92,3 95,6 31,4

Niemcy 63,8 65,2 72,7 80,6 77,9 79,3 77 74,6 10,8

Grecja 102,8 108,8 126,2 145,7 171 156,5 175 177,1 74,3

Węgry 65,8 71,9 78,1 80,9 81 78,5 77,3 77 11,2

Irlandia 23,9 42,4 61,8 86,8 109,3 120,2 120 107,6 83,7

Włochy 99,7 102,3 112,5 115,3 116,4 123,1 128,5 132,1 32,4

Łotwa 7,2 16,1 32,3 39,8 37,5 36,5 35,2 37,8 30,6

Litwa 16,7 15,4 29 36,3 37,3 39,8 38,8 40,9 24,2

Luksemburg 7 14,4 15,4 19,6 18,6 21,5 23 22,1 15,1

Malta 62,4 62,7 67,8 67,6 69,7 67,6 69,8 68,5 6,1

Holandia 45,3 58,5 60,8 59 61,3 66,1 67,6 67,9 22,6

Polska 44,6 47 50,3 53,6 54,8 54,4 55,7 50,1 5,5

Portugalia 68,4 71,7 83,6 96,2 111,1 125,8 129,7 130,2 61,8

Rumunia 12,7 13,4 23,3 30,5 33,9 37,5 38,8 40,6 27,9

Słowacja 29,8 28,2 36 40,9 43,4 52,1 54,6 53,6 23,8

Słowenia 22,7 21,6 34,4 37,9 46,1 53,4 70,5 80,8 58,1

Hiszpania 35,5 39,4 52,7 60,1 69,2 84,4 92,1 97,7 62,2

Szwecja 38,1 36,7 40,2 36,8 36,2 36,6 38,7 43,8 5,7

Wielka Brytania 43,6 51,8 65,8 76,4 81,8 85,8 87,3 89,4 45,8

UE 58,5 62,8 73,1 78,4 81,1 85,1 86,9 88,1 29,6

Źródło: IMF Data.
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2. Europejski Mechanizm Stabilności 

Źródłem powołania europejskich mechanizmów mających na celu przywrócenie 
stabilności finansowej i zapewnienie powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego jest 
regionalizacja stosunków międzynarodowych. Takie działanie wynika z dwóch czyn-
ników. Po pierwsze, środki potrzebne na wsparcie takich krajów, jak Hiszpania, Grecja, 
Irlandia, czy Portugalia, znacząco przekraczają możliwości Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego. Należałoby więc dokapitalizować fundusz, co jednak byłoby kłopotliwe ze 
względu na fakt, iż już wcześniej przywódcy G20 w 2009 r. podjęli decyzję o zwiększeniu 
kapitalizacji MFW o 250 mld USD. Dodatkowo nie wszystkie kraje byłyby z pewnością 
zainteresowane, tak jak kraje strefy euro, dokapitalizowaniem MFW. 

Po drugie, dokapitalizowanie MFW nie dawałoby europejskim przywódcom takich 
możliwości zarządzania kapitałem jak utworzenie własnego funduszu. Te dwa elementy 
wydaje się przesądziły o powołaniu regionalnego mechanizmu stabilizującego. 

Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) powstał na mocy decyzji Rady  
ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN) o powołaniu: Europejskiego Instrumentu 
Stabilności Finansowej (European Financial Stability Facility – EFSF) oraz Europejskiego 
Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (European Financial Stabilisation Mechanism – 
EFSM) (Trzcińska, 2013). Podstawą powołania w 2010 r. Europejskiego Instrumentu 
Stabilności Finansowej był art. 122 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który 
stanowi, że „Rada, na wniosek Komisji, może postanowić, w duchu solidarności między 
Państwami Członkowskimi, o środkach stosownych do sytuacji gospodarczej, w szczegól-
ności w przypadku wystąpienia poważnych trudności w zaopatrzeniu w niektóre produk-
ty, zwłaszcza w obszarze energii”. Ustęp drugi tego artykułu dodaje, iż „w przypadku gdy 
Państwo Członkowskie ma trudności lub jest istotnie zagrożone poważnymi trudnościami 
z racji klęsk żywiołowych lub nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza jego 
kontrolą, Rada, na wniosek Komisji, może przyznać danemu Państwu Członkowskiemu, 
pod pewnymi warunkami, pomoc finansową Unii (…)”. 

Według stanu na początek 2015 r. EFSF udzielił Grecji, Hiszpanii i Portugali  
174,4 mld euro gwarancji. Rzeczą, która odróżniała EFSF of EFSM, było m.in. źródło 
finansowania. O ile EFSF udzielał gwarancji na pozyskanie finansowania zewnętrznego, 
o tyle EFSM był beneficjentem gwarancji pochodzącej z budżetu UE, która pozwoliła mu 
na zgromadzenie 60 mld euro środków z rynku. Dzięki pozyskanym środkom Europejski 
Mechanizm Stabilizacji Finansowej wsparł Irlandię, Portugalię i Grecję w łącznej kwocie 
53,96 mld euro. 

Zastosowane mechanizmy miały jednak charakter doraźny i nie były przygotowane 
na świadczenie usług w długim okresie większej liczbie podmiotów. Wkrótce rozpoczęto 
więc prace nad przekształceniem EFSF w Europejski Mechanizm Stabilności. Ostatecznie 
EFSF zaprzestał aktywnej działalności w lipcu 2013 r. i od tego czasu pasywnie zarządza 
zbudowanym wcześniej portfelem. Europejski Mechanizm Stabilności dzięki 80 mld euro 
kapitału założycielskiego zdołał zgromadzić przez emisję bonów 371 mld euro. 
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Głównym zadaniem EMS jest zapewnienie finansowania zewnętrznego poprzez 
udzielenie kredytu lub zakup papierów wartościowych. Mechanizm dotychczas wsparł trzy 
kraje strefy euro: Grecję, Cypr i Hiszpanię. W sierpniu 2015 r. zatwierdzona została pomoc 
dla Grecji w maksymalnej wysokości 86 mld EUR. Ostateczna wielkość pomocy zależy 
jednak od wsparcia, jakie ten kraj uzyska z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 
W marcu 2016 r. EMS zakończył udzielanie pomocy Cyprowi, który na ratowanie swojej 
gospodarki otrzymał 9 mld EUR. Z przyznanej przez EMS pomocy Cypr wykorzystał tylko 
6,3 mld EUR. Europejski Mechanizm Stabilizacyjny wsparł również Hiszpanię w 2013 r.  
pożyczką w wysokości 41,3 mld euro z maksymalnej zatwierdzonej kwoty na poziomie 
100 mld EUR. W przypadku Cypru i Hiszpanii widać więc, że wielkość zatwierdzonej 
pomocy przekraczała znacząco pomoc wykorzystaną (http://www.esm.europa.eu). 

3. Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem rozwoju Unii Europejskiej. Do jego naj-
ważniejszych zadań zaliczyć należy zwiększanie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, 
wsparcie działań w dziedzinie klimatu, wsparcie polityki zagranicznej UE. Jego akcjona-
riuszami są wszystkie państwa członkowskie UE. Bank realizuje swoje zadania w ścisłej 
współpracy z Komisją Europejską, co przejawia się m.in. możliwością wyznaczenia przez 
Komisję, obok państw członkowskich, swojego przedstawiciela do pracy w najwyższym 
organie decyzyjnym EBI – Radzie Gubernatorów (http://europa.eu/about-eu/institutions-
-bodies/eib/index_pl.htm). Bank realizuje swoje cele poprzez udzielanie preferencyjnych 
kredytów, gwarancji, finansowania hybrydowego oraz wsparcia technicznego. 

Choć EBI w przeciwieństwie do Europejskiego Banku Centralnego nie operuje 
w obszarze polityki monetarnej, to jednak jego wpływ na stabilność systemu finansowego 
jest znaczący. Poprzez impuls popytowy wywołany zwiększeniem finansowania EBI 
może pobudzić europejską gospodarkę, a to, jak pokazał ostatni kryzys finansowy, jest 
niezmiernie ważne, przy przezwyciężaniu negatywnych skutków kryzysu. Dla przykładu, 
od roku 2012 widoczne jest systematyczne zwiększanie działalności operacyjnej Grupy 
EBI, co może potwierdzać rolę finansowania inwestycyjnego w przezwyciężaniu nega-
tywnych skutków kryzysu w Europie. 

Zwiększenie finansowania przez EBI należy również przeanalizować w kontekście 
struktury beneficjentów. Jak pokazano w tabeli 3, do największych beneficjentów w latach 
2009–2013 zaliczyć można Hiszpanię, Włochy, Niemcy Francję, Polskę i Wielką Brytanię. 
Łącznie obejmowały one 70% całego portfela banku. Warto więc zwrócić uwagę, iż 
w przypadku finansowania inwestycyjnego dystrybuowanego w formule zwrotnej – które 
również przyczynia się do przezwyciężenia negatywnych skutków kryzysu – konieczne 
jest posiadanie zdolności kredytowej beneficjenta. Instrument ten właściwy jest więc 
tylko dla określonych podmiotów, o czym świadczy udział Grecji w portfelu EBI w latach 
2009–2013 na poziomie jedynie 2,4%. 
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Rysunek 1. Płatności i zobowiązania EBI

Źródło: opracowanie własne na podst. http://www.eib.org/attachments/general/events/
apc_2015_presentation_en.pdf.

Tabela 3. Podział beneficjentów EBI (w mln euro)

Państwo
2013 2009–2013

kwota % kwota %

1 2 3 4 5

Belgia 1 475 2,1 7 416 2,2

Bułgaria 270 0,4 892 0,3

Czechy 749 1 6 475 1,9

Dania 650 0,9 1 838 0,5

Niemcy 7 455 10,4 35 489 10,6

Estonia 149 0,2 1 371 0,4

Irlandia 680 0,9 2 936 0,9

Grecja 1 465 2 7 897 2,4

Hiszpania 10 656 14,9 47 764 14,2

Francja 7 814 10,9 28 253 8,4

Chorwacja 633 0,9 2 159 0,6

Włochy 10 369 14,5 43 980 13,1

Cypr 250 0,3 1 490 0,4

Łotwa 35 0 556 0,2

Litwa 232 0,3 1 486 0,4

Luksemburg 40 0,1 1 058 0,3
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1 2 3 4 5

Węgry 755 1,1 7 364 2,2

Malta 140 0

Holandia 1 293 1,8 6 766 2

Austria 2 455 3,4 8 919 2,7

Polska 5 699 7,9 25 762 7,7

Portugalia 970 1,4 11 107 3,3

Rumunia 534 0,7 3 674 1,1

Słowenia 480 0,7 2 701 0,8

Słowacja 595 0,8 3 069 0,9

Finlandia 919 1,3 5 012 1,5

Szwecja 1 571 2,2 7 153 2,1

Wielka Brytania 5 826 8,1 24 580 7,3

Unia Europejska 64 019 89,2 297 307 88,4

Źródło: opracowanie własne na podst. Financing operations… 

Za pośrednictwem struktur Europejskiego Banku Inwestycyjnego zdecydowano 
się również na wdrożenie innego instrumentu mającego wytworzyć w europejskiej 
gospodarce impuls popytowy. W tym celu powołano Europejski Fundusz Inwestycji 
Strategicznych (EFIS), zwany potocznie od nazwiska szefa Komisji Europejskiej planem 
Junckera. Powstał on na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego 
Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 
i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych. Celem 
funduszu jest zapewnienie możliwości ponoszenia ryzyka przez EBI na finansowanie 
inwestycji oraz MŚP, które spowoduje wygenerowanie w europejskiej gospodarce  
315 mld euro inwestycji. 

Źródłem finansowania EFIS jest udzielona gwarancja Komisji Europejskiej na 
kwotę 16 mld euro, która może obejmować przede wszystkim pożyczki oraz inne instru-
menty oferowane przez EBI i EFI ostatecznym odbiorcom lub krajowym instytucjom 
prorozwojowym. 

W celu zminimalizowania efektu wypychania i stworzenia warunków dodatkowości 
w art. 5 rozporządzenia ustalono, iż fundusz może inwestować wyłącznie w działania, 
które służą minimalizacji zawodności rynku lub nieoptymalnemu poziomowi inwestycji. 
Ze względu na wczesny etap działalności EFIS ocena efektów jego funkcjonowania 
możliwa będzie dopiero w przyszłości.  
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Podsumowanie

Od czasu wybuchu kryzysu w Europie prowadzona jest dyskusja na temat zapewnie-
nia stabilnego systemu finansowego. W tym celu podjęto szereg działań, do których za-
liczyć należy uelastycznienie polityki monetarnej, powstanie europejskiego nadzoru ma-
kroostrożnościowego, czy podniesienie kwoty gwarantowanych depozytów. Dodatkowo 
w 2012 r. pojawił się projekt Unii Bankowej (Zalewska, 2013, s. 15–16). Uruchomiono 
dodatkowo specjalne mechanizmy pomocy finansowej, które miały na celu przywróce-
nie stabilności systemu finansowego. Podjęte działania ze względu na swoją skalę były 
niewątpliwie wyróżniające się. W latach 2009–2010 Europejski Bank Inwestycyjny 
finansował połowę działalności stabilizacyjnej, podejmowanej przez takie instytucje, 
jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, natomiast kapitalizacja 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności wyniosła aż 500 mld euro. Ponadto wdrożono 
instrumenty popytowe, które zakładają wygenerowanie 315 mld euro inwestycji w Unii 
Europejskiej. Choć skala działań jest znacząca, to jednak tempo ich wdrażania może bu-
dzić zastrzeżenia. Pierwszy mechanizm stabilizujący – Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej – powołano dopiero w maju 2010 r., natomiast Europejski Fundusz Inwestycji 
Strategicznych w 2015 r. Wydaje się więc, iż największym problemem Wspólnoty był nie 
brak decyzji, ale tempo ich podejmowania. 

Ocena podjętych działań możliwa będzie, co oczywiste, dopiero za jakiś czas. Jak 
pokazał ostatni globalny kryzys finansowy, samo luzowanie polityki monetarnej oraz 
zmniejszanie wydatków publicznych nie przywróci państw dotkniętych kryzysem na 
ścieżkę wzrostu. Jednym z wniosków płynących z kryzysu jest więc konieczność zastoso-
wania szeregu różnych instrumentów w warunkach niestabilności systemu finansowego. 
Tym samym zapewnienie odpowiedniej koordynacji instrumentów staje się jednym 
z najważniejszych wniosków płynących z kryzysu. 
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a number of monetary and fiscal solutions to support the countries that were most in need. The 
mechanisms were aimed at stabilising the economies and putting them back on a path of economic 
growth. The objective of the paper is to present and discuss selected mechanisms that were ad-
dressed primarily to Eurozone countries.
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Streszczenie. Parki narodowe powszechnie uznaje się za najwyższą formę ochrony przyrody. Głów-
nym celem tworzenia parków narodowych jest ochrona różnorodności biologicznej. Jednocześnie 
parki realizują zadania dotyczące edukacji, nauki i turystycznego udostępniania. W Polsce w latach 
2010-2011 parki narodowe ulegały przeobrażeniom w szczególności w formie organizacyjno- 
-prawnej. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena źródeł finansowania polskich parków narodo-
wych po okresie przekształceń tej formy ochrony przyrody. Badanie przeprowadzono na podstawie 
sprawozdań z realizacji planów finansowych parków narodowych w latach 2012–2015. Z prze-
prowadzonych badań wynika, że na znaczeniu zyskują źródła finansowania parków narodowych 
niebędące dotacjami budżetu państwa, co może prowadzić do zmiany priorytetów w funkcjono-
waniu parków.

Wprowadzenie

Jak wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkiem państwa jest 
zachowanie zasobów przyrodniczych będących dziedzictwem narodowym oraz zapew-
nienie bezpieczeństwa ekologicznego dla obecnego i przyszłych pokoleń, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Z tego punktu widzenia zasadny jest wniosek, że wypełnienie 
zobowiązań konstytucyjnych oraz wynikających z ustawy o ochronie przyrody winno być 
realizowane ze środków budżetu państwa. Jednocześnie parki narodowe w Polsce po 2012 r.  
podlegały gruntownym zmianom, w szczególności polegały one na zmianie formy  
organizacyjno-prawnej, w tym także na umożliwieniu parkom m.in. prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Wydaje się, że okres, jaki upłynął od wprowadzenia znaczących 
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zmian w funkcjonowaniu polskich parków narodowych, uzasadnia potrzebę analizy i na tej 
podstawie oceny przemian w zakresie ich finansowania. Celem artykułu jest ocena źródeł 
finansowania polskich parków narodowych, której dokonano na podstawie sprawozdań 
z wykonania planów finansowych wszystkich (23) parków narodowych za lata 2012–2015, 
a także opracowań Głównego Urzędu Statystycznego. W publikacji ograniczono zakres 
analizowanych źródeł przychodów pokrywających koszty działalności bieżącej parków 
narodowych. W celu możliwie wszechstronnego i obiektywnego przedstawienia wielo-
aspektowej problematyki wykorzystano właściwą tematycznie literaturę przedmiotu oraz 
akty prawne. W pracy zastosowano metody badań: statystyczne, analizy i krytyki źródeł, 
poparte przeprowadzonymi rozmowami z pracownikami parków narodowych w okresie 
listopad 2015 – kwiecień 2016 r.

1. Źródła przychodów parków narodowych w Stanach 
Zjednoczonych 

Idea parku narodowego urzeczywistniła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej w 1872 r. poprzez utworzenie Parku Narodowego Yellowstone. W 1916 r., gdy 
idea parków narodowych miała już ugruntowaną pozycję, utworzono rządową agencję 
odpowiedzialną za administrowanie m.in. parkami narodowymi, tj. Służbę Parków 
Narodowych (National Park Service – NPS). Wśród przychodów NPS można wydzielić 
dwie podstawowe grupy: 1) przychody ze źródeł publicznych oraz 2) środki ze źródeł 
prywatnych. Kluczową rolę odgrywają środki publiczne z programu operacyjnego NPS 
(Operation of the National Park System), który jest kluczowy dla całego systemu i stanowi 
źródło finansowania ochrony parków, turystyki i prac konserwacyjnych. Ponadto w ramach 
tych przychodów można wyszczególnić środki z programów ukierunkowanych na: wspie-
ranie rekreacji (National Recreation and Preservation), ochronę zasobów kulturowych 
i miejsc historycznych (Historic Preservation Fund), budownictwo (Construction) oraz 
środki z programu finansującego zakup gruntów (Land Acquisition and State Assistance). 
Drugą grupę stanowią przychody ze źródeł prywatnych, tj. opłaty za bilety wstępu i nie-
które urządzenia i usługi, w tym kempingi; opłaty franczyzowe i opłaty autoryzacyjne 
pobierane od przedsiębiorstw działających w parku; czynsze; darowizny oraz pozostałe 
opłaty, m.in. opłaty transportowe. Największy udział w tej grupie przychodów miały 
darowizny, które stanowiły nawet ok. 50% przychodów ze źródeł prywatnych.

Przychody z każdej z analizowanych grup wzrosły (rysunek 1). Przychody całkowite 
NPS w okresie od 2005 do 2014 r. wzrosły od 2,7 mld USD do 3,1 mld USD, czyli o ok. 
15%. Najmniejszy wzrost odnotowano w przychodach ze źródeł publicznych, bo zaledwie 
ok. 9%. Jednak wzrosty te miały wyłącznie charakter nominalny. Po uwzględnieniu łącz-
nej inflacji w analizowanym okresie w wysokości 21,2% przychody te w istocie zmalały. 
Tym samym przychody obowiązkowe zmalały o ok. 11%, a przychody całkowite o ok. 3%.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Przychody prywatne 288 310 333 377 358 381 364 410 394 473
Przychody publiczne 2391 2346 2330 2480 3308 2770 2641 2594 2816 2604
Przychody całkowite 2679 2656 2663 2857 3666 3151 3005 3004 3210 3077
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Rysunek 1. Przychody NPS w latach 2005–2014

Źródło: opracowanie własne na podst. GAO (2015), s. 7.

Jedynym źródłem, które odnotowało wzrost po uwzględnieniu inflacji o ok. 35%, 
były środki ze źródeł prywatnych (nominalnie wzrosły o 64%). Ich udział w przychodach 
ogółem wynosił przeciętnie ok. 12% z tendencją wzrostową nawet do ok. 15% w 2014 r. 

2. Parki narodowe w Polsce – definicja i regulacje

W Polsce początki prac dotyczących powołania parków narodowych sięgają – podobnie 
jak w USA – końca XIX wieku. Zaledwie 13 lat po wprowadzeniu prawnej ochrony przyro-
dy w Yellowstone podjęto starania o utworzenie dużego rezerwatu w Tatrach (Symonides, 
2008, s. 403). Jednak z powodu skomplikowanych stosunków własnościowych pomysł ten 
nie został zrealizowany (Denisiuk, Dyrga, Kalemba, Filipowicz, Pioterek, 1991, s. 10–11). 
W Polsce pojęciem park narodowy określa się obszar wyróżniający się szczególnymi 
wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, 
o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz 
walory krajobrazowe. Obszar parku narodowego jest udostępniany w celach naukowych, 
edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który 
nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym (Ustawa, 2004, art. 8). Do zadań 
parków narodowych należą: 1) prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku 
narodowego, zmierzających do ochrony różnorodności, 2) udostępnianie obszaru parku na-
rodowego na zasadach określonych w planie ochrony, 3) prowadzenie działań związanych 
z edukacją przyrodniczą. Według stanu na koniec 2014 r. w Polsce funkcjonowały 23 parki 
narodowe, zatrudniające ok. 1,5 tys. pracowników, obejmujące ok. 1% powierzchni kraju, 
które były rocznie odwiedzane przez ok. 11 mln turystów (GUS, 2015, s. 278).
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Parki narodowe są dobrem publicznym (Owsiak, 2006, s. 28), z tego też powodu 
finansowane są ze środków budżetu państwa. Od 2012 r. parki narodowe funkcjonują 
jako państwowe osoby prawne (Ustawa, 2009, art. 9), prowadząc samodzielną gospodarkę 
finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów wydatki na 
finansowanie zadań, w tym zadań Służby Parku Narodowego oraz kosztów działalności. 
Podstawą gospodarki finansowej parku narodowego jest roczny plan finansowy, w którym 
wyodrębnia się (Ustawa, 2004, art. 31): przychody z prowadzonej działalności, dotacje 
z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty (w tym: wy-
nagrodzenia i naliczane od nich składki, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych 
zobowiązań, zakup towarów i usług), środki na wydatki majątkowe, środki przyznane 
innym podmiotom, stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku, a także stan 
środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Plan finansowy sporządzany jest w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa 
kolejne lata, w układzie funkcji państwa, zadań budżetowych i podzadań. Znaczącą zmia-
ną w porównaniu do wcześniej stosowanych rozwiązań w zakresie finansowania parków 
jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a więc osiągania dodatkowych 
przychodów. Zmianą w finansowaniu parków narodowych w porównaniu do rozwiązań 
stosowanych przed 2012 r. jest możliwość zaciągania przez parki kredytów i pożyczek 
do wysokości 60% kwot ujętych w planie finansowym przychodów lub 60% kosztów 
na realizację zadań parku narodowego (Ustawa, 2004, art. 8h, ust. 3). Parki narodowe 
są zobowiązane do sporządzania sprawozdań z realizacji planów finansowych, co jest 
przedmiotem analizy w dalszej części. 

W ustawie o ochronie przyrody wyszczególnione są źródła przychodów parków 
narodowych. Przychody te można klasyfikować ze względu na: źródło pochodzenia oraz 
cele wydatkowania (tabela 1). Ściśle określony cel wydatkowania przypisano środkom po-
chodzącym z: dotacji, wpływów z tytułu najmu i dzierżawy, a także nawiązek sądowych. 

Tabela 1.  Źródła przychodów w polskich parkach narodowych i kierunki ich 
wydatkowania 

Cel przeznaczenia
Źródłami przychodów

są mogą być
1 2 3

1) prowadzenie działań 
ochronnych  
w ekosystemach PN,

2) udostępnianie obszaru PN 
na zasadach określonych 
w planie ochrony lub 
zadaniach ochronnych,

3) prowadzenie działań 
związanych z edukacją 
przyrodniczą.

1) dotacje z budżetu państwa,
2) dotacje oraz pożyczki z NFOŚiGW,
3) dotacje oraz pożyczki 

z wojewódzkich FOŚiGW,
4) wpływy z tytułu dzierżawy, najmu 

lub użytkowania nieruchomości,
5) wpływy z tytułu nawiązek 

orzeczonych wobec sprawców 
skazanych za wykroczenia przeciwko 
środowisku.

dotacje z budżetów 
JST przeznaczone 
na realizację 
zadań związanych 
z ochroną wartości 
przyrodniczych 
lub kulturowych 
regionu.
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1 2 3
Nieprzypisany 1) wpływy z opłat za wstęp lub 

udostępnianie PN, 
2) wpływy z opłat pobieranych 

w związku z działalnością 
edukacyjną PN oraz za wstęp 
do obiektów związanych z tą 
działalnością, 

3) wpływy z tytułu wynajmu 
pomieszczeń, 

4) wpływy ze sprzedaży produktów 
uzyskiwane w ramach realizacji 
zadań wynikających z planu 
ochrony lub zadań ochronnych, 

5) wpływy ze sprzedaży materiałów 
edukacyjnych, informacyjnych 
i naukowych,

6) wpływy ze sprzedaży składników 
rzeczowych majątku ruchomego,

7) wpływy wynikające z prowadzenia 
działalności rolniczej,

8) wpływy z tytułu udostępniania 
informacji o środowisku i jego 
ochronie,

9) wpływy z opłat za udostępnienie 
informacji o zasobach 
przyrodniczych, kulturowych 
i kartograficznych,

10) inne niewymienione przychody. 

1) dobrowolne 
wpłaty,

2) spadki, zapisy 
i darowizny,

3) świadczenia 
rzeczowe,

4) wpływy 
z przedsięwzięć 
organizowanych 
na rzecz ochrony 
przyrody,

5) środki 
pochodzące 
z budżetu UE; 

6) środki 
pochodzące 
ze źródeł 
zagranicznych, 
niepodlegające 
zwrotowi, 
inne niż środki 
pochodzące 
z budżetu UE.

Źródło: opracowanie własne na podst. Ustawa (2004).

3. Analiza źródeł przychodów polskich parków narodowych

Roczny koszt funkcjonowania parków narodowych w Polsce w latach 2012–2015 
wynosił ok. 230 mln zł. Największy udział w kosztach ogółem, bo ok. 40%, stanowiły 
koszty wynagrodzeń i związane z nimi pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, 
Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych), z tym że wynagrodzenia bezosobowe 
stanowiły zaledwie ok. 1%. Relatywnie małym udziałem charakteryzowały się koszty 
realizacji zadań, a więc istoty parków narodowych, bo zaledwie ok. 10% ponoszonych 
kosztów. 

Jednak kluczowym zagadnieniem z punktu założonego w artykule celu mają źródła 
przychodów. Jak wynika z przedstawionych danych (rysunek 2), wielkość przychodów 
ogółem przypadająca na poszczególne parki narodowe w analizowanym okresie jest 
bardzo zróżnicowana. Spośród 23 parków narodowych tylko trzy parki osiągały prze-
ciętne przychody powyżej 15 mln zł, tj. Tatrzański PN, Wigierski PN i Kampinoski PN. 
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Przychody osiągane przez te parki stanowiły w analizowanym okresie aż 31% całości 
przychodów wszystkich parków. Trudno jednocześnie doszukać się zależności między 
wielkością osiąganych przychodów a powierzchnią parku bądź liczbą turystów. O ile 
Tatrzański PN i Kampinoski PN należą do grupy parków o największej liczbie odwie-
dzających turystów, odpowiednio 3 mln i 1 mln turystów, to Wigierski PN należy pod 
tym względem do jednych z najmniej odwiedzanych (115 tys.). Ponadto tylko Tatrzański 
PN biletuje wstęp na obszar parku i z tego tytułu uzyskuje przychody z prowadzonej 
działalności.

Rysunek 2. Przychody w parkach narodowych w Polsce w latach 2012–2015 

Źródło: opracowanie własne na podst. sprawozdań z wykonania planów finansowych 
parków narodowych za lata 2012–2015 oraz GUS (2015), s. 277. 

Większość, bo 13 z 23 parków, osiągała przeciętne roczne przychody w kwotach od 
5 mln do 10 mln zł. Wyjątkiem – z przeciętnymi rocznymi przychodami poniżej 5 mln zł –  
były relatywnie niewielkie obszarowo parki: PN Bory Tucholskie, Narwiański PN oraz 
Ojcowski PN. 

Koszty parków narodowych były pokrywane przez: dotacje z budżetu państwa 
w przeciętnej rocznej wysokości ok. 90 mln zł, przychody z działalności w przeciętnej 
rocznej wysokości ok. 85 mln zł oraz pozostałe przychody (rysunek 3). Największą 
zmienność w analizowanym okresie wykazywały pozostałe przychody. Wzrosły one  
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z ok. 28 mln zł w 2012 r. do 66,5 mln zł w 2015 r., tj. aż o 155%. Na tę grupę przychodów 
składały się m.in.:

 – przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych, 
 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 – środki pozyskane na realizację zadań z Funduszu Leśnego,
 – środki otrzymane z Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego 

LIFE+,
 – środki pozyskane z NFOŚiGW, WFOŚiGW,
 – kary umowne, 
 – środki ze zwrotu podatków i opłat oraz rozliczeń podatku VAT.

Rysunek 3. Źródła przychodów w parkach narodowych w Polsce w latach 2012–2015 

Źródło: opracowanie własne na podst. sprawozdań z wykonania planów finansowych 
parków narodowych za lata 2012–2015

Jednak konieczne jest podkreślenie, że największy, bo od ok. 55% do ok. 75%, 
udział w pozostałych przychodach stanowiły przychody odpowiadające równowartości 
odpisów amortyzacyjnych. Warto w tym miejscu wyjaśnić istotę tego rodzaju przycho-
dów, a mianowicie parki narodowe mogą finansować zakup środków trwałych zarówno 
ze środków własnych, jak też ze środków obcych (np. kredyty, pożyczki), w tym także 
z pozyskanych dotacji. Kwoty otrzymanych dotacji, którymi w głównej mierze są środki 
m.in. z Funduszu Leśnego oraz środki Unii Europejskiej, nie wpływają na zmniejszenie 
wartości początkowej środka trwałego, aczkolwiek środki trwałe w ten sposób nabyte/
wytworzone podlegają amortyzacji. Dlatego parki są zobowiązane do wykazania 
w (pozostałych) przychodach (operacyjnych) równowartości otrzymanych dotacji wraz 
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z jednoczesnym dokonywaniem (w kosztach) odpisów amortyzacyjnych. Z uwagi na to, 
że parki narodowe pozyskiwały w poprzednich okresach obrachunkowych znaczne kwoty 
z przeznaczeniem na środki trwałe, w odpowiednio dużych kwotach uwidoczniło się to 
zjawisko w amortyzacji oraz odpowiadających jej pozostałych przychodach. Jednak warto 
podkreślić, że możliwości pozyskiwania środków przede wszystkim z Unii Europejskiej 
są czasowo ograniczone. Wiele wskazuje, że po 2020 r. środki te mogą raczej nie być 
osiągalne, tak ze względu na kierunki wsparcia, jak i ich wysokość, tym samym należa-
łoby interpretować te przychody jako przychody znaczące, ale jednocześnie epizodyczne. 

Dużą dynamiką wzrostu, bo ok. 27,5%, charakteryzowały się w analizowanym 
okresie przychody z działalności parków. Wzrosły one z ok. 75,6 mln zł w 2012 r. do  
96,4 mln zł w 2015 r. Przychody w tej grupie pochodziły z: 

 – czynszów za najem lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych, garaży 
oraz za administrowanie budynków, a także dzierżawę gruntów i budynków,

 – sprzedaży biletów wstępu: do parków, ośrodków edukacyjnych, na szlaki wodne 
oraz wydawania pozwoleń na wędkowanie, 

 – wypożyczania i dzierżawy sprzętu wodnego,
 – usług: turystycznych, komunalnych, transportowych, turystyki konnej,
 – opłat pobieranych za miejsca parkingowe, udostępnianie bazy noclegowej oraz 

prowadzenie zajęć edukacyjnych,
 – sprzedaży drewna, trawy, siana, tusz ze zwierzyny łownej, ryb, sadzonek, wy-

dawnictw i pamiątek, materiałów z rozbiórki oraz wyeksploatowanych środków 
transportu.

Największy udział w tej grupie przychodów miały przychody ze sprzedaży drewna, 
co jest skutkiem prowadzenia zabiegów w ramach ochrony czynnej. Najwięcej drewna 
(grubizny iglastej) pozyskiwano w ramach cięć sanitarnych. Jednak według pracowników 
parków narodowych źródło przychodów może ulec znaczącemu ograniczeniu. Wynika to 
z faktu, że w opinii pracowników parków większość lasów, a takie powierzchnie dominują 
w polskich parkach narodowych, została już odpowiednio dopracowana i w przyszłości 
będzie coraz mniej pozyskiwanego drewna z zabiegów ochronnych, a tym samym zostaną 
ograniczone przychody z tego tytułu. 

Podsumowanie

Jak wynika z przeprowadzonej analizy przychodów z działalności bieżącej polskich 
parków narodowych, źródła przychodów podlegają znacznym zmianom. Mimo że wyda-
wałoby się, że parki narodowe po okresie znacznych przemian organizacyjno-prawnych 
ugruntowały swoją pozycję, to raczej nie dotyczy to sfery finansowej. Należy oczekiwać, 
że w kolejnych latach wielkość przyznawanych parkom dotacji nie ulegnie zmianie. 
Jednocześnie ograniczaniu podlegać będą przychody ze sprzedaży drewna pochodzącego 
z zabiegów pielęgnacyjnych, które to przychody posiadają znaczny udział w przychodach 
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z działalności. W relatywnie niedalekiej przyszłości (po 2020 r.) należy oczekiwać także 
ograniczeń w zakresie finansowania środków trwałych ze względu na przeobrażenia w Unii 
Europejskiej. Mając na uwadze istotę parków narodowych, należy zapewnić im stabilność 
finansową poprzez odpowiednią i stabilną wielkość środków publicznych. Rozwiązaniem 
może być wykorzystanie wzorów przyjętych w Stanach Zjednoczonych i tym samym 
umożliwienie pozyskiwania przez polskie parki narodowe środków z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie m.in. zabytków znajdujących się 
na ich obszarze, a także z Ministerstwa Sportu i Turystyki na działalność turystyczną, 
gdyż dotychczasowe obowiązujące w Polsce rozwiązania skutecznie to uniemożliwiają. 
Należy również oczekiwać wzrostu udziału w przychodach ogółem przychodów ze źró-
deł prywatnych. Wynika to nie tylko z obserwacji tendencji występujących w Stanach 
Zjednoczonych, ale z pewnego przymusu na tej płaszczyźnie, który wystąpi w Polsce, 
tj. ograniczoności środków budżetowych, zamierającego finansowania ze środków Unii 
Europejskiej, mniejszych przychodów ze sprzedaży pozyskanego drewna. 
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Summary. National parks generally is considered the highest form of protection of nature. The 
main objective of the creation of national parks is to protect biological diversity. At the same time, 
parks carry out tasks for the education, science and tourism. In Poland in the years 2010–2011 
national parks were changes in particular in the form of organizational and legal. The aim of the 
article is the identification and evaluation of sources of funding for Polish national parks after the 
transition of this form of protection of nature. The study was conducted on the basis of the reports 
of the implementation of the financial plans of national parks in the years 2012–2015. Research 
shows that the importance of gaining funding national parks other than grants of the State budget, 
which may lead to a change in priorities in the functioning of the parks.
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