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Słowo wstępne

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) w Polsce mają konstytucyjnie zagwa-
rantowaną samodzielność, co znajduje praktyczny wyraz w systemie finansowym 
funkcjonującym zgodnie z zasadą „ile pieniędzy, tyle władzy”1. Bez wątpienia środki 
finansowe są podstawowym narzędziem polityki JST, realizowanej poprzez budżet, 
który może być zaplanowany z deficytem przy jednoczesnym obowiązku wskazania 
źródeł pokrycia niedoborów.

Słaba kondycja finansów publicznych zmusza JST do poszukiwania nowych 
źródeł finansowania swojej działalności. Rynki kapitałowe oferują w tym zakresie 
szereg możliwości, jednak przedstawiciele samorządów w Polsce nie w pełni z nich 
korzystają. Rynek obligacji komunalnych należy niestety do najmniejszych segmentów 
rynku dłużnych papierów wartościowych.

Studenckie Koło Naukowe Finansów Publicznych, działające w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie jako organizacja skupiająca studentów i doktorantów, których 
aspiracją jest szerzenie wiedzy na temat roli finansów publicznych w gospodarce, 
realizuje projekt pt.: „CATALYsator – jednostki samorządu terytorialnego na rynku 
kapitałowym”, mający na celu zwiększenie wiedzy przedstawicieli jednostek samo-
rządu terytorialnego i studentów na temat rynku kapitałowego, stworzenie platformy 
do nawiązania relacji przedstawicieli JST z przedstawicielami świata nauki oraz 
instytucji bankowych i finansowych, a w efekcie wzrost zainteresowania i udziału 
JST w rynku kapitałowym.

Niniejsza publikacja zawiera zarówno opracowania naukowe prezentowane 
podczas Sesji Młodych Naukowców, która odbyła się 18 maja 2015 roku w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
pt.: „CATALYsator – jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym”, 
jak i opracowania przygotowane przez pracowników naukowych Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim instytucjom, które na zasadach partnerstwa wspierały nas 
w realizacji projektu, objęły patronatem nasze przedsięwzięcie, pomagały w promo-
waniu idei projektu, udostępniły dane wykorzystywane na potrzeby badań i udzielały 

1 ABC Samorządu Terytorialnego – Poradnik nie tylko dla radnych, red. B. Imiołczyk, wydanie trzecie 
zaktualizowane, Warszawa 2010.



Słowo wstępne8

wielu cennych wskazówek. Szczególne podziękowania kierujemy do Fundacji im. 
Lesława A. Pagi za przyznanie stypendium, które umożliwiło wydanie niniejszej 
publikacji.

Mając nadzieję, że treści tu prezentowane spełnią oczekiwania Czytelników, 
zapraszamy do lektury.

Zespół projektowy
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Zewnętrzne źródła finansowania 
jednostek samorządu terytorialnego

Patrycja Brudnicka, Piotr Brudnicki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Streszczenie

Niniejsze opracowanie ma na celu syntetyczne przedstawienie dostępnych dla jednostek 
samorządu terytorialnego źródeł zasilania zewnętrznego w postaci dochodów oraz moż-
liwości pozyskiwania środków zwrotnych dla prowadzonej przez nie działalności bieżącej 
i inwestycyjnej w latach 2007–2014. Przedstawione i omówione zostały formy wsparcia 
pozwalające samorządom na efektywne i skuteczne zarządzanie finansami przy realizacji 
projektów zarówno z zakresu ich działalności bieżącej, jak i inwestycyjnej. Co do zasady 
finanse samorządowe powinny być oparte na dochodach własnych, jednak w dalszym ciągu 
istotną pozycję w ich strukturze stanowi zewnętrzne zasilanie budżetów w postaci dotacji 
i subwencji. W obecnym okresie istotne wydają się również pozostałe źródła finansowania 
działalności JST. W Polsce głównymi źródłami finansowania zwrotnego zadań jednostek 
samorządu terytorialnego w dalszym ciągu pozostają pożyczki i kredyty bankowe. W dobie 
postępującego rozwoju instrumentów finansowych należy rozważyć możliwości pozyski-
wania środków z innych źródeł niż dotychczas stosowane w celu dywersyfikacji systemu 
zasilania ich budżetów.

Słowa kluczowe
zewnętrzne źródła finansowania, budżet jednostek samorządu terytorialnego, dotacje, 
subwencje, kredyty, pożyczki, środki bezzwrotne

Wprowadzenie

Gospodarowanie zasobami finansowymi stanowi istotny obszar działania jedno-
stek samorządu terytorialnego (JST). Dotyczy ono nie tylko efektywnego lokowania 
poszczególnych środków finansowych znajdujących się w posiadaniu samorządu, lecz 
także pozyskiwanie dodatkowych funduszy w celu wykonania zaplanowanego budżetu. 
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Problematyka podziału środków publicznych i niezależność w finansowaniu zadań JST 
wymusiły podział dochodów na dwie kategorie: dochodów własnych, wypracowanych 
na terenie danej jednostki samorządowej, i obcych – zewnętrznych. W niniejszym 
opracowaniu będą przeanalizowane tylko dochody zewnętrzne w postaci transferów 
z budżetu państwa i przychody rozumiane jako wszelkie wpływy pieniężne uzyskane 
z zewnątrz, które podlegają zwrotowi – dla ułatwienia terminologii analizowane 
środki będą określane zewnętrznym źródłem finansowania1. Dostarczenie JST odpo-
wiednich źródeł, narzędzi i instrumentów finansowania pozwala prowadzić politykę 
finansową w sposób rozważny, ale i odważny. Finanse samorządowe powinny, co do 
zasady, być oparte na dochodach własnych. Jednak w obliczu zachodzących zmian 
społeczno-gospodarczych i potrzeby licznych inwestycji rozważać należy nie tylko 
dochody własne, lecz także inne źródła umożliwiające realizację niezbędnych zadań 
przez JST. W pozyskiwaniu środków finansowych samorządy korzystają zarówno 
z bezzwrotnych, jak i zwrotnych form wsparcia swoich budżetów. Jednocześnie sta-
rają się uzupełniać swoje zapotrzebowania o alternatywne, przewidziane przepisami 
prawa, sposoby pozyskiwania kapitału na działalność bieżąca i inwestycyjną. Poniżej 
przedstawiona analiza opisuje (1) główne źródła pozyskiwania zewnętrznych środ-
ków finansowych JST, (2) zmiany w strukturze dochodów i przychodów JST oraz 
(3) pozostałe formy zewnętrznego finansowania JST.

Finansowanie zewnętrzne – środki bezzwrotne

Zgodnie z Konstytucją przepisy umożliwiają JST staranie się o zewnętrzne 
wsparcie swoich dochodów poprzez system dotacji celowych, a także subwencji 
ogólnych pochodzących z budżetu państwa2. Zaliczane są one do kategorii środków 
bezzwrotnych, zapewniających stałe wpływy do budżetów lokalnych bez konieczności 
ich zwrotu przy ich prawidłowym wykorzystaniu3. Są to zewnętrzne formy zasilania 
finansowego zaliczane do stałych dochodów, które mają zapewnić między innymi:
• zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności poprzez dostarczanie usług na 

podobnym poziomie wśród wszystkich JST,
• możliwość uzupełnienia luki finansowej, będącej konsekwencją niewystarczają-

cych dochodów własnych,

1 A. Wernik, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2011, s. 45.
2 Cz. Rudzka-Lorentz, H. Sochacka-Krysiak, Systemy zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych, 

w: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania 
sektorem publicznym, red. H. Sochacka-Krysiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 161.

3 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 86.
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• osiągnięcie celów ważnych z ogólnopaństwowego punktu widzenia (np. likwidacja 
bezrobocia, spójna polityka społeczna),

• przeciwdziałanie efektom zewnętrznym poprzez likwidację nadmiernych odręb-
ności w działalności JST w skali całego kraju4.
Subwencja ogólna uzupełnia dochody własne JST i stanowi podstawę budżetów 

lokalnych w działalności finansowej. Jest to forma transferu środków finansowych 
z budżetu państwa, którą organy samorządowe mogą swobodnie dysponować. Sub-
wencję ogólną charakteryzuje przede wszystkim5:
• obiektywny i uzupełniający charakter,
• ogólność,
• bezzwrotność,
• nieodpłatność6.

Podział subwencji ogólnej w gminach i powiatach jest dokonywany zgodnie 
z przepisami prawa przez rozdzielenie środków (zob. rysunek 1).

Rysunek 1. Podział subwencji na przykładzie gmin

równoważąca oświatowa

kwota 
podstawowa

Subwencja ogólna dla gmin

kwota 
uzupe niaj ca

rezerwa 
o wiatowaogólna

wyrównawcza

Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Ofiarski, Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Difin, 
Warszawa 2002, s. 62.

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują subwencje: wyrównawczą, oświa-
tową, równoważącą dla gmin i powiatów oraz w przypadku województw część regio-
nalną. Oblicza się je w sposób zgodny z ustawą o dochodach jednostek samorządu 

4 B. Guziejewska, Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 51.

5 E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 222.
6 Z. Ofiarski, Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2002, s. 24.
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terytorialnego7. Subwencja wyrównawcza jest złożona z kwoty podstawowej i uzu-
pełniającej. W podstawowej formie subwencja jest obliczana na podstawie dochodów 
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Przysługuje ona tym samorządom, 
w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (w %) jest 
mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla danego szczebla JST w Polsce. 
Subwencja dla gmin jest uzależniona od gęstości zaludnienia w danej gminie w sto-
sunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju i od dochodu przeliczonego na 1 
mieszkańca (inaczej liczone jest to dla powiatu lub województwa). Przy obliczaniu 
subwencji należy posługiwać się oficjalnymi danymi GUS8. Część równoważąca sub-
wencji ogólnej to suma wpłat gmin do budżetu państwa, która powstaje na skutek 
przekroczenia przez daną gminę ustalonego dochodu na 1 mieszkańca. Subwencja 
oświatowa dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest wskazywana 
corocznie w ustawie budżetowej. Co do zasady kwotę właściwą części oświatowej 
subwencji ogólnej ustala się w wysokości łącznej jej części, skorygowaną o inne 
wydatki, które dotyczą zmian w realizowanych zadaniach oświatowych. Z ustalonej 
wartości odlicza się tylko 0,4%9 na rezerwę10. Resztę środków rozdysponowuje się 
między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego11.

Innym źródłem finansowania bezzwrotnego są dotacje celowe mające charakter 
uznaniowy. W przypadku, gdy są to dotacje z budżetu państwa, ich wysokość jest 
ustalana każdego roku w ustawie budżetowej. Przekazuje się je jednostkom samorządu 
terytorialnego w części lub w całości na wykonanie ściśle określonych zadań zleco-
nych lub własnych. Dotacje mogą także pochodzić od innych jednostek samorządu 
w ramach pomocy (tzw. sąsiedzkiej) między JST lub na sfinansowanie określonych 
zadań będących we właściwości dotującego. Dotacje celowe cechuje rygorystyczny 
nakaz wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem. Środki zagospodarowanie nie-
zgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystane muszą zostać zwrócone. W latach 
2007–2014 nominalne kwoty zarówno dotacji, jak i subwencji były systematycznie 
zwiększane.

Jednocześnie, analizując strukturę wydatków JST, można zauważyć, iż pomimo 
nominalnego wzrostu wysokości dotacji i subwencji, co do zasady, ich udział w docho-
dach JST utrzymywał się na stałym poziomie.

7 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003 
nr 203 poz. 1966 z późn. zm.

8 Ibidem.
9 Zgodnie z obecnym kryterium podziału części oświatowej.
10 B. Filipek, Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008, s. 28.
11 Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej 
niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu 
zmiany realizowanych zadań oświatowych.
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Wykres 1. Wysokość dotacji i subwencji dla JST w latach 2007–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
w latach 2007–2014, Ministerstwo Finansów.

Wykres 2. Udział poszczególnych grup dochodów w dochodach JST

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
w latach 2007–2014, Ministerstwo Finansów.

Mając na uwadze powyższe, można zauważyć, iż pomimo zwiększającej się 
kwoty środków przekazywanych JST w formie dotacji i subwencji poziom tych 
grup dochodów w ogólnej strukturze dochodów JST niezmiennie stanowi ok. 20% 
(dotacje) i 30% (subwencje).
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Finansowanie zewnętrzne JST – środki zwrotne

Stały poziom udziału dotacji i subwencji w ogólnych dochodach JST wymaga od 
samorządów poszukiwania dodatkowych możliwości finansowania zadań własnych. 
Innego rodzaju zewnętrznymi źródłami finansowania JST są pożyczki, obligacje 
komunale i kredyty12. Klasyfikuje się je jako przychody zwrotne otrzymywane na: 
(1) czas określony i (2) warunkach rynkowych. Przy korzystaniu z przychodów 
zwrotnych jednostki samorządu terytorialnego muszą obligatoryjnie uwzględnić 
uwarunkowania prawne, które wskazują na zasady konstruowania i wykorzystania 
instrumentów dłużnych. Prawne uregulowania są zawarte w Kodeksie cywilnym, 
w ustawie o obligacjach, finansach publicznych, o obrocie papierami wartościowymi 
czy w prawie bankowym. W Kodeksie cywilnym jest zastrzeżenie, które daje moż-
liwość Radzie Ministrów ustalenia górnej granicy odsetek pobieranych od umowy 
pożyczki13. Zasady dotyczące zaciągania i spłacania kredytów zostały zebrane w usta-
wie o prawie bankowym.

W latach 2007–2014 wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez JST cha-
rakteryzowała się tendencją rosnącą (wykres 3).

Wykres 3. Wysokość zobowiązań JST w formie kredytów i pożyczek w latach 2007–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
w latach 2007–2014, Ministerstwo Finansów.

12 B. Guziejewska, Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 65.

13 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 art. 359 i 720.
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Obligacje komunalne stanowią kolejny instrument finansowania. Jest to papier 
wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem 
obligatariusza (właściciela obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do określonego 
świadczenia. Do obligacji jest dołączany arkusz wykupu i kupon oprocentowania 
(jeśli się je przewiduje). Emitent odpowiada całym majątkiem za zobowiązania, które 
wynikają z obligacji. Wyjątkiem są obligacje przychodowe, w których zabezpieczeniem 
interesów dawców kapitału jest wartość majątku inwestycji lub przychód. Emisję 
można wykonać w subskrypcji skierowanej do indywidualnych zainteresowanych 
lub subskrypcji publicznej14. Zwrot długu następuje najczęściej jednorazowo pod 
koniec emisji.

Decyzja o emisji obligacji przez jednostki samorządu terytorialnego należy do 
organu stanowiącego. Organ wykonawczy przygotowuje propozycję warunków emisji 
i wykupu. Jednostki samorządu terytorialnego wykorzystują do zabezpieczenia wykupu 
obligacji majątek komunalny oraz bieżące dochody i ich projekcję, a także dbają o:
• sposób oznaczenia obligacji,
• przeprowadzenie emisji i sposób oznaczenia,
• oprocentowanie (stałe, zmienne, indeksowane, zerowe),
• termin wykupu obligacji,
• ewentualne dochody, które dotyczą emisji szczególnie przy obligacjach przy-

chodowych.
Koszty, które ponosi jednostka samorządu terytorialnego, mogą w pewnej sytuacji 

uniemożliwić odniesienie do tej części obligacji, która w rzeczywistości finansuje 
działalność danej JST. Aby do tego nie doszło, trzeba skorygować cenę rynkową 
obligacji, w czym pomocny jest wzór na korekcję rynkowej wartości obligacji:

Vo = Po 1− m
12

∗ I
VN

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

gdzie:
Vo – skorygowana rynkowa wartość obligacji
Po – cena rynkowa obligacji
m – liczba miesięcy od ostatniej wypłaty odsetek
I – wartość rocznych odsetek od obligacji
VN – cena nominalna obligacji

Korekta ta dotyczy obligacji, które emituje się w okresie jednego roku. Przy tak 
skorygowanej wartości rynkowej obligacji można ustalić koszt kapitału pozyskanego 

14 D. Koreniuk, Aktywne finansowe doradztwo bankowe – nowoczesna usługa dla samorządu teryto-
rialnego, „Bank i Kredyt” 2000 nr 3, s. 92.
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w wyniku emisji obligacji o stałym oprocentowaniu z rocznymi płatnościami odsetek, 
wyliczając go przez odwrotność wartości skorygowanej:

CB= I
Vo

gdzie:
CB – koszt kapitału pozyskanego w wyniku emisji obligacji o stałym oprocentowaniu 
z rocznymi płatnościami odsetek
I – wartość rocznych odsetek od obligacji
Vo – skorygowana rynkowa wartość obligacji

Gdy znamy koszt kapitału, który został pozyskany poprzez emisję obligacji, 
jednostka samorządu terytorialnego powinna poznać wartość rzeczywistą kapitału 
z wyemitowanych obligacji długoterminowych. Wartość rzeczywistą mierzy się zak-
tualizowaną wartością strumieni pieniężnych, które są powiązane z emisją obligacji. 
Jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do wypłaty inwestorowi (posia-
daczowi obligacji) określonego strumienia pieniężnego w danym okresie ważności 
obligacji. Wartość tę oblicza się według wzoru15.

Vo =
I1

(1+ r)
+ I2
(1+ r)2

+…+ In
(1+ r)n

+ N
(1+ r)n

= It
(1+ r)tt=1

∑ + N
(1+ r)n

gdzie:
Vo – wartość bieżąca strumieni pieniężnych (obligacji)
I – odsetki wypłacone w okresie n
N – wartość nominalna obligacji
R – rynkowa stopa dochodu w terminie do wykupu (wymagana roczna stopa zwrotu 
z obligacji)

Obligacje przychodowe są szczególnym przypadkiem obligacji komunalnych. 
Charakteryzuje je to, że źródłem finansowania wykupu są przychody z danego przed-
sięwzięcia, które było finansowane z emisji. Daje to właścicielom obligacji prawo 
do przychodów z majątku lub inwestycji finansowanej ze środków, które zostały 
pozyskane z emisji obligacji. Uchwała o emisji obligacji przychodowych powinna 
określić cel i rodzaj inwestycji, sposób obliczenia z niej przychodów, do jakiej części 
przychodów obligatariusze mają pierwszeństwo przy zaspakajaniu roszczeń. Ta cecha 
obligacji przychodowych wiąże środki podlegające zwrotowi z przychodami, jakie 
osiąga się z inwestycji, która została za jej pomocą sfinansowana.

15 E. F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1961, s. 275.
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Wykres 4.  Wysokość zobowiązań JST w formie papierów wartościowych  
w latach 2007–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
w latach 2007–2014, Ministerstwo Finansów.

Mając na uwadze przedstawioną strukturę zobowiązań JST, można wnioskować 
o wzrostowej tendencji wysokości kredytów i pożyczek w kolejnych latach. Jednak 
ponowna analiza tej struktury uwidacznia, że ich udział w poszczególnych latach 
utrzymuje się na zbliżonym poziomie (ok. 90% zobowiązań – zob. wykres 5).

Wykres 5. Struktura zobowiązań JST według tytułów dłużnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
w latach 2007–2014, Ministerstwo Finansów.
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Finansowanie zewnętrzne JST – pozostałe formy wsparcia

Zasilanie finansowe zwrotne i bezzwrotne stanowi tradycyjne podejście do 
pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Jednostki samorządowe, co do 
zasady, wykorzystują jedynie tradycyjne metody wsparcia finansowego. Do mniej 
popularnych sposobów pozyskiwania środków finansowych przez JST na realizację 
zadań zaliczamy:
• leasing komunalny i podobne umowy,
• partnerstwo publiczno-prywatne (PPP),
• project finance,
• bezzwrotne środki pomocowe.

Leasing16 jest oparty na przekazaniu przez jedną stronę dobra do odpłatnego 
korzystania przez drugą stronę. Jednostka samorządu terytorialnego może być leasin-
gobiorcą, a może też wskazać podległą jednostkę. Jest to umowa cywilno-prawna, 
zbliżona do dzierżawy lub najmu. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie 
na czas określony. Opłata leasingowa jest rozłożona na raty i uzgodniona przez strony 
umowy i zawiera w sobie również wartość odsetek. Umowa leasingu nie zwiększa 
podstawy wyliczenia długu publicznego, a więc samorządy chętnie korzystają z tych 
źródeł finansowania w celu poprawienia swojego bilansu (podobnie jest z umową 
dzierżawy i umową najmu).

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), coraz popularniejsze w ostatnich latach, 
to umowa współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego. Przedmiotem 
takiej umowy jest realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia (za wynagro-
dzeniem) na rzecz podmiotu publicznego (np. hale sportowe, oczyszczalnie, płatne 
drogi)17. Łączenie kapitału publicznego i prywatnego powinno być realizowane pod 
pewnymi warunkami zapewniającymi: jasną i czytelną umowę, źródła finansowania, 
termin realizacji i eksploatacji. Podstawową cechą PPP jest przynoszenie większych 
korzyści z punktu widzenia interesu publicznego niż przy innych sposobach wykona-
nia danego zadania. Dodatkowo PPP angażuje podmioty prywatne, które nie mogą 
pozwolić sobie na nierentowne inwestycje.

Project finance polega na współpracy sektora prywatnego i publicznego. Róż-
nica między PPP a project finance polega na tym, że ten drugi jest oparty całkowicie 
na zewnętrznych źródłach finansowania oraz konieczne jest utworzenie spółki, która 
zajmuje się prowadzeniem inwestycji i zarządzaniem powstałymi aktywami. Należy 

16 M. Gołda, Leasing, Difin, Warszawa 2002, s. 25.
17 Gospodarka i finanse gmin w Polsce, wybrane zagadnienia, red. M. Stefański, H. Stępień, Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2011, s. 82.
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więc wydzielić do realizacji zadania inwestycyjnego podmiot publiczny18. Project 
finance jest sposobem finansowania przez instytucję finansową nakładów związanych 
z projektem pod warunkiem, że zaangażowane środki zostaną zwrócone z nadwyżek 
pieniężnych wygenerowanych w trakcie eksploatacji gotowego obiektu. Nadwyżki 
finansowe stanowią jedyne źródło, z którego dokonuje się spłata długu zaciągniętego 
na finansowanie inwestycji19. Ta forma zwalnia JST ze spłaty zobowiązań względem 
dawców kapitału na inwestycje20.

Ostatnia kategoria i najważniejsza z punktu widzenia obecnej sytuacji gospodarczej 
to bezzwrotne środki pomocowe. Są to zewnętrzne źródła finansowania JST, które 
pochodzą z funduszy Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych. Pozyski-
wane są w formie umów, co jest związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. 
Bezzwrotne środki finansowe pochodzą z następujących funduszy unijnych:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
• Europejski Fundusz Społeczny,
• Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnej,
• Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa,
• Środki inicjatyw wspólnotowych,
• INTERREG III,
• EQUAL,
• URBAN,
• LEADER+,
• Fundusz Spójności.

We wszystkich funduszach można wyróżnić programy, które służą do realizacji 
następujących celów szczegółowych:
• poprawy jakości funkcjonowania instytucji publicznych i rozbudowy mechani-

zmów partnerstwa,
• poprawy jakości kapitału ludzkiego i zwiększenia spójności społecznej,
• budowy i modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podsta-

wowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
• wzrostu konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałania ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
• wyrównywania szans rozwojowych i wspomagania zmian strukturalnych na obsza-

rach wiejskich21.

18 B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczyk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowanie, finanse, 
procedury, FNUS, Szczecin 2005, s. 338.

19 K. Brzozowska, Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach 
Project finance, „Rozprawy i Studia” 2003 nr 220, Akademia Rolnicza w Szczecinie.

20 W. Misterek, Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej, Difin, Warszawa 2008, s. 89.
21 Fundusze Europejskie 2007–2013, https://www.funduszeeuropejskie.2007–2013.gov.pl/Organiza-

cjaFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx (29.06.2015).
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Fundusze przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego mogą być 
pozyskiwane w postaci dofinansowania po przejściu przez procedurę konkursową22. 
Każdy wniosek jest poddany ocenie pod kątem kompletności, zgodności i popraw-
ności merytoryczności, a także możliwej do przeprowadzenia weryfikacji formalnej. 
Samorządy muszą więc zapoznać się z celami, programami i sposobem sporządzania 
wniosków o udzielenie pomocy z UE zgodnie z obowiązującymi zasadami. W przy-
padku funduszy unijnych istnieje duży problem z ich klasyfikacją, gdyż zgodnie 
z przyjętymi zasadami uznanie ich za środki bezzwrotne może nastąpić dopiero 
po pięciu latach od rozliczenia projektu23.

Podsumowanie

Coraz większe oczekiwania społeczne i wzrost realizowanych zadań wymuszają 
na JST poszukiwanie nowych form finansowania ich działalności. W dalszym ciągu 
najważniejsze są dochody własne, jednak znaczną rolę odgrywają tradycyjne sposoby 
zadłużania się poprzez emisję obligacji, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu. Duża 
dostępność zewnętrznego systemu zasilania powoduje nadmierne zadłużanie się 
JST i może powodować nierównowagę finansów publicznych. Należy także pamię-
tać, że nierozważne korzystanie z tego typu środków budzi wiele niebezpieczeństw. 
Mniejsze i słabsze jednostki liczą natomiast na dodatkowe środki z budżetu państwa 
w formie dotacji lub subwencji. Niestety opieranie finansów samorządowych tylko 
na tradycyjnych formach wsparcia nie pomoże poprawie stanu finansów publicznych. 
Konieczna wydaje się zatem popularyzacja wśród władz samorządowych nowoczesnych 
rozwiązań, które pozwoliłyby na redukcję nie tylko samego ryzyka finansowego, lecz 
także operacyjnego. Bardzo dobre rozwiązanie stanowią leasing komunalny, project 
finance i partnerstwo publiczno-prywatne, które pozwalają na zaangażowanie pod-
miotów zewnętrznych i na podział odpowiedzialności. Istotne, zwłaszcza w obliczu 
nadchodzącej perspektywy finansowej 2014–2020, będą środki pochodzące z Unii 
Europejskiej. Obsługa tej formy wsparcia wymaga jednak znacznego zaangażowania 
kapitału ludzkiego w realizację samego projektu, który w przypadku niepowodzenia 
nie przyniesie wymiernych korzyści dla JST. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż 

22 Nowością w latach 2007–2013 był wymóg przygotowania indykatywnych list dla projektów klu-
czowych, mających na celu wspieranie przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-
-gospodarczego, był to jeden z decydujących czynników alokacji środków finansowych.

23 Wynika to z zasady trwałości projektu (rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej 
modyfikacji), gdyż zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 trwałość 
projektów współfinansowanych ze środków unijnych musi być zachowana przez okres pięciu lat od daty 
zakończenia projektu.
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środki przyznawane przez UE powinno się wydatkować i rozliczać z dużą staranno-
ścią, aby uniknąć sytuacji, w której mogłyby zostać wstrzymane lub byłby nakazany 
ich zwrot.
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External Sources for Local Government Units Financing

Abstract

The aim of this article is to introduce different types of financing available to local govern-
ments for their current and investment operations as well as present main changes in this 
area in the 2007–2014 period. The article includes presentation of various forms of financial 
support that enable local government effective and efficient management regarding imple-
mentation of basic business activities along with projects aiming improvement of the living 
conditions in the region. In Poland the main source of funding local government tasks 
remain loans and credits received mainly from banks and individuals investors. Moreover, 
the main activities of local governments are also financed in the form of refundable and 
non-refundable support.

Keywords
external sources of finance, local government units, subsidies, loans, credits
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Streszczenie

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie informacji o rynku obligacji państwo‑
wych na chińskim rynku samorządów lokalnych z szerokim uwzględnieniem kontekstu 
kulturowego. Chiny – państwo o silnych tradycjach kolektywistycznych, mocnym ośrodku 
władzy centralnej, wysokim współczynniku hierarchiczności – w ostatnich dwudziestu 
latach przeszły szereg reform. Decentralizacja podejmowania decyzji rządowej wpłynęła 
na władze lokalne, zachęcając do autonomii fiskalnej. Utworzenie rynków lokalnych obli‑
gacji rządowych nabiera nowego znaczenia zwłaszcza w dobie napływu środków w formie 
BIZ. Podczas reform finansowych przeprowadzonych przez Narodową Komisję Rozwoju 
i Reform obligacje komunalne zostały zatwierdzone jako alternatywa dla pożyczek z Banku 
Centralnego.
W opracowaniu ważny jest aspekt przenikania się wymiaru kultury z ekonomią i jego 
oddziaływanie na decyzje polityczne. Poznanie uwarunkowań kulturowych pozwala spoj‑
rzeć z szerszej perspektywy na decyzję Rządu Centralnego co do wprowadzenia reform 
umożliwiających emisję obligacji lokalnych.

Słowa kluczowe
Chiny, rynek obligacji lokalnych, uwarunkowanie kulturowe

Wprowadzenie

W 2014 r. chiński parlament formalnie zatwierdził zmiany do ustawy budżetowej 
z 1994 r.1, pozwalając wybranym samorządom lokalnym bezpośrednio emitować 

1 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/79e0d5e6‑e0b4‑11e3‑875f‑00144feabdc0.html#axzz3ZC9IKScQ 
(30.04.2015).
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obligacje. Reformy mają na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej władz lokalnych 
przez stworzenie od nowa rynku obligacji komunalnych w kraju. Finansowanie ma 
się koncentrować głównie na wspieraniu projektów dla dobra publicznego, a nie 
na finansowaniu operacji bieżących. Rząd centralny w 1994 r., po kilku skandalach 
związanych z decyzjami władz lokalnych co do dysponowania majątkiem państwo‑
wym zakazał pożyczać samorządom środki na pokrywanie ich wydatków. Przez wiele 
lat władze lokalne znajdowały mnóstwo możliwości obejścia ustawy, doprowadzając 
do ogromnego wzrostu zadłużenia.

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie informacji o rynku obligacji 
państwowych na chińskim rynku samorządów lokalnych z szerokim uwzględ‑
nieniem kontekstu kulturowego. Umiejętność dostosowywania prawa do swoich 
potrzeb wynika ze specyfiki chińskiej kultury. Dlatego, aby w pełni zrozumieć 
czynniki, które wpłynęły na zmianę decyzji rządu centralnego dotyczącą reemisji 
obligacji, w pierwszej części przedstawiono uwarunkowania kulturowe. Poznanie 
otoczenia kulturowego i systemu wartości jej przedstawicieli jest bowiem niezbędne 
do poznania specyfiki zachodzących zmian również na poziomie politycznym 
i ekonomicznym. Druga część jest poświęcona chińskim obligacjom lokalnym. 
W opracowaniu ważny jest aspekt przenikania się wymiaru kultury z ekonomią i jego 
oddziaływanie na decyzje polityczne. Na przykładzie ponownego wprowadzenia 
do obiegu lokalnych obligacji samorządowych możemy zaobserwować nakładanie 
się kultury na decyzje na szczeblu rządowym. Analiza czynników mających wpływ 
na reformy i zmiany uwidacznia możliwe zyski i zagrożenia wynikające z wprowa‑
dzenia proponowanych rozwiązań.

Otoczenie kulturowe

W tej części przedstawiono metodę klasyfikacji kultury chińskiej poprzez przed‑
stawienie różnych teorii międzykulturowych pozwalających dostrzec naturę stosun‑
ków gospodarczych, reform i okoliczności towarzyszące rządowi przy dochodzeniu 
do decyzji umożliwienia sprzedaży lokalnych obligacji państwowych. Odpowiednie 
pozycjonowanie kultury kraju jest niezbędne dla właściwej interpretacji intencji, 
zrozumienia najlepszych praktyk i zachowań biznesowych.

Chiny w ostatnich kilkunastu latach stały się niewątpliwie tematem wielu dyskusji 
na poziomie akademickim, politycznym, społecznym i ekonomicznym. Aby zrozumieć 
fenomen Państwa Środka, powinniśmy zacząć od zgłębienia dziedzictwa cywilizacji, 
wielowiekowej tradycji i bogatego otoczenia kulturowego. Przez wieki ścierania się 
kolejnych dynastii reprezentujących odmienne systemy ideologiczne formował się 
silny rząd centralny, hierarchiczne systemy władzy i kolektywistyczne społeczeństwo.
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Dla lepszego zrozumienia zachodzących zmian na poziomie ekonomicznym należy 
patrzeć na Chiny jako państwo z cywilizacją, która formowała się nieprzerwanie od 
pięciu tysięcy lat. W dalszej części będą omówione jedynie niektóre okresy i główni 
przedstawiciele myśli, mający największy wpływ na kształtowanie się tożsamości 
narodowej.

Niewątpliwie ogromny wpływ na idee zarówno ekonomiczne, jak i duchowe, 
które na całe tysiąclecia ukształtowały charakter struktury społeczno‑państwowej, 
miał Konfucjusz2. System norm, wzorców zachowań, etyki czy polityki kształtował 
się przez wiele lat przed pojawieniem się nauk mędrca. Jednak to on zebrał je, poddał 
procesowi surowej selekcji, tworząc tym samym swego rodzaju kodeks. Czasy dynastii 
Czou, w których żył Konfucjusz (K’ung‑tsy, 551–479 p.n.e.)3, były okresem zmian 
społecznych i politycznych. Nauki początkowo nie spotykały się z uznaniem dworu, 
ale dzięki uniwersalnym treściom i racjonalizmowi uzasadniały panujący system, 
przez co „okazały się najdogodniejsze i najbardziej przydatne dla stworzenia wysoce 
stabilnej i żywotnej struktury społecznej”4. Konfucjanizm stworzył podwaliny dla 
przyszłych dynastii uzasadniające powstanie silnego scentralizowanego systemu rzą‑
dzenia, z hierarchicznym podziałem na role społeczne i nowym systemem etycznym. 
W 134 r. n.e. uczeń Konfucjusza Dong Zhongsu za przyzwoleniem cesarza doprowa‑
dził do ustanowienia jego szkoły jako jedynej słusznej5. Dong doprowadził do dalszej 
centralizacji władzy monarchy. Struktury te przetrwały w niemalże niezmienionej 
formie do początku ubiegłego stulecia. Biurokracja składała się z trzech poziomów, 
zawsze w systemie hierarchicznym. Istniejące od ponad 2000 lat silnie zakorzenione 
poczucie porządku i relacji przetrwało nawet ostrą krytykę kolejnych rewolucji 1911 
i 1949 r. Według Khana, Farooqa, Hussaina6 obecnie doktryna konfucjańska jest tak 
głęboko zakorzeniona w umysłach przedstawicieli kultury chińskiej, iż bezpośrednio 
przekłada się to na ich system wartości i kształtuje wzorce zachowań. W artykule 
napisanym przez Jacobsa, Guopeia i Herbiga7 autorzy zakładają, iż konfucjanizm 
nadal ma ogromny wpływ zarówno na poszczególne jednostki, jak i na struktury 
państwowe czy władze lokalne. W literaturze wymienia się sześć najważniejszych 
dóbr konfucjańskich, do których należą: harmonia, orientacja na grupę, relacje, 
pracowitość, samodoskonalenie się, oszczędność. Zawężona analiza konfucjanizmu, 
przygotowana na potrzeby opracowania, pozwala zwrócić uwagę przede wszystkim 

2 L. Wasiliew, Kultury, religie i tradycje Chin, Warszawa 1974, s. 109.
3 Ibidem s. 110.
4 Ibidem s. 113.
5 Ibidem.
6 B. Khan, A. Farooq, Z. Hussain, Human Resource Management: an Islamic Perspective, „Asia‑Pacific 

Journal of Business Administration” 2010, vol. 2, issue 1, s. 17–34.
7 L. Jacobs, G. Guopei, P. Herbig, Confucian Roots in China: a Force for Today’s Business, „Management 

Decision” 1995, vol. 33, issue 10, s. 29–34.
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na rolę, jaką założenia przekładają na hierarchię i istnienie zależności między biz‑
nesem a rządem. Autorytet władzy centralnej pozostaje niezmienny. Nawet obecnie 
konfucjanizm zyskuje na popularności. Chung‑ying Cheng8 twierdzi, że model 
prezentowany przez Konfucjusza nie został w pełni osiągnięty.

Huntington i  jego teoria klasyfikacji cywilizacyjnej jest jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych i rozpowszechnionych teorii kulturowych. Huntington definiuje 
cywilizację jako „najwyższy kulturowy stopień ugrupowania ludzi i najszerszą płasz‑
czyznę kulturowej tożsamości, ponad którą jest już tylko to, co odróżnia człowieka 
od innych gatunków”9.

E. T. Hall10 proponuje podział kultur na wysoko‑ i niskokontekstowe. W kulturach 
wysokiego kontekstu dużą wagę przykłada się do form komunikacji, gestów, aluzji i pod‑
tekstów. Natomiast w kulturach niskiego kontekstu najważniejsze jest znaczenie słowa 
i wypowiedzi. Chiny zaklasyfikowano więc do grupy krajów wysokokontekstowych.

Według A. Trompenaarsa i Ch. Hampdena‑Turnera wymiary kultury biznesowej 
są rozumiane jako sposób tworzenia bogactwa. Różnice kulturowe w rzeczywistości 
mogą mieć istotny wpływ na sposób funkcjonowania państwa, zależności i relacje 
między władzami lokalnymi a centralnymi, formę rozwiązywania problemów oraz 
na rodzaj przyjętej i prowadzonej polityki przez państwo lub firmę.

Niewątpliwie do pełnego zrozumienia otoczenia kulturowego danego państwa 
pomocne są założenia przedstawione przez wybitnego i wielokrotnie cytowanego 
Greeta Hofstede. Opracowany przez niego wielowymiarowy model wzorów kultury, 
oparty na badaniach grupy pracowników firmy IBM przeprowadzonych w 72 krajach 
w latach 70., został następnie rozbudowany o kolejne wymiary. Badania posłużyły 
jako punkt do definiowania różnic kulturowych i przyczyniły się do rozbudowy 
innych dyscyplin o aspekt pierwiastka cywilizacyjnego, m.in. zarządzania międzyna‑
rodowego czy psychologii międzykulturowej. Wskaźniki opracowane w pierwotnym 
badaniu stosuje się powszechnie w różnych kontekstach badawczych11. Sam autor 
w artykule napisanym w 2011 r. z Michaelem Minkovem12 dochodzi do wniosku, 
że pierwotne założenia jego badania były niejednokrotnie nadinterpretowane, nad‑
używane, przeinaczane bądź niedoceniane, a jako nowy model wzbudzały sporo 
kontrowersji. Niemniej jednak analiza związana z usytuowaniem kultury chińskiej 
w kontekście wymiarów zaproponowanych przez G. Hofstede w zupełności wystarczy 

8 Chung‑ying Cheng, Confucian Global Leadership in Chinese Tradition: Classical and Contemporary, 
„Journal of Management Development” 2011, vol. 30, issue 7/8, s. 647–662.

9 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2001.
10 E. T. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 1987; E. T. Hall, Poza kulturą, Warszawa 1997.
11 L. Kolman, N. Noorderhaven, G. Hofstede, E. Dienes, Cross-Cultural Differences in Central Europe, 

„Journal of Managerial Psychology” 2003, vol. 18, issue 1, s. 76–88.
12 M. Minkov, G. Hofstede, The Evolution of Hofstede’s Doctrine, „Cross Cultural Management: An 

International Journal” 2011, vol. 18, issue 1, s. 10–20.
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do zobrazowania położenia kulturowego Chin dla celów tego opracowania. Jedną 
z mocnych stron badania Hofstede jest możliwość przeniesienia solidnej pracy empi‑
rycznej i przełożenia danych na wartości liczbowe w wymiarach, takich jak: dystans 
władzy, indywidualizm – kolektywizm, unikanie niepewności, męskość – kobiecość, 
długoterminowa orientacja i wyrozumiałość.

Wykres 1. Wymiary kultury narodowej Chin

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony http://geert‑hofstede.com/ (30.04.2015).

Hofstede określa dystans władzy jako zakres oczekiwań i akceptacji nierówności 
związanej z podziałem władzy, wyrażonej przez słabszych (podwładnych) członków 
instytucji lub organizacji13. W kulturach o wysokim współczynniku dystansu władzy 
nierówność społeczna jest konstytutywną cechą działalności społeczeństwa, a tym 
samym wpływa na respektowanie istniejących norm prawnych, ponieważ daje 
poczucie bezpieczeństwa. Zjawisko hierarchicznego podziału władzy jest naturalne.

Kolejnym omawianym indeksem jest usytuowanie państwa na osi indywiduali‑
zmu kontra kolektywizmu. Wyjaśnia on poziom przynależności jednostki do grupy. 
Ten wymiar kultury dzieli społeczeństwa na te, które są oparte na poszanowaniu 
praw jednostki i ich zdolności do kształtowania własnego życia, oraz te, w których 
prawa i odpowiedzialności za losy narodu spoczywają na odpowiedzialności grup 
i społeczeństw. Chiny pozostają kulturą bardzo wysoce kolektywną, a ludzie działają 

13 G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2000, s. 58.
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w interesie grupy. Zaangażowanie pracowników rządowych w realizację planów 
odgórnie narzucanych przez administrację centralną jest dość niskie.

Indeks Męskości w ogólnym znaczeniu odzwierciedla społeczne role płci w danej 
kulturze. Kultury o wysokim wskaźniku cechuje chęć rywalizacji, wiara w siłę i odwagę. 
Ważnymi wartościami są: asertywność, niezłomność i potrzeba, aby odnieść suk‑
ces. Również przekłada się to na relacje na szczeblach władzy państwowej. System 
rządzenia można zatem opisać jako twardy i wysoce konkurencyjny. Role społeczne 
są wyraźnie zróżnicowane pod względem płci.

Niepewność jest niezbędnym elementem życia ludzkiego. Określa, jak ludzie 
rozumieją złożoność życia, ich zaufanie do osobistej zdolności lub poszanowania 
konwencji i tradycji społecznych. Chiny są usytuowane stosunkowo nisko z wartością 
równą 30. Odzwierciedla się to głównie w podejściu do przestrzegania przepisów 
i zasad, które mogą być elastyczne. Dopasowują się do rzeczywistej sytuacji. Fakty 
są różnie interpretowane, a kultura pozostawia pole do dwuznaczności.

Wymiar orientacji długoterminowej określa nastawienie społeczeństwa do relacji 
z przeszłością, proces adaptacji do zmian. Przekłada się to również na relacje pomiędzy 
poszczególnymi jednostkami i ich stosunki z władzą państwową. W społeczeństwach 
o wysokim współczynniku i orientacji pragmatycznej ludzie wierzą, że prawda zależy 
w dużym stopniu od sytuacji, kontekstu i czasu14.

Wskaźnik wyrozumiałości mierzy zakres, w jakim stopniu ludzie są zdolni 
kontrolować swoje pragnienia i impulsy, a także pozostaje w korelacji z wzorcami 
kształtowanymi przez społeczeństwo. Określa zdolność do cieszenia się życiem lub 
gratyfikacji. Chińskie społeczeństwo cechuje niski wynik sugerujący tendencję do 
cynizmu i pesymizmu. Jednostki reprezentujące ten wzorzec pozostają w poczuciu 
odgórnego ograniczenia przez obowiązujące normy społeczne.

Zrozumienie podstawowych teorii wymienionych wyżej i odnalezienie pozycji 
Chin na mapie kultur świata może mieć kluczowe znaczenie dla zrozumienia zacho‑
dzących reform na szczeblu rządowym i uświadomienia istnienia współzależności 
ośrodków lokalnych z władzą centralną. Ma to również wpływ na interpretację 
przepisów związanych z wprowadzeniem do obrotu lokalnych obligacji rządowych 
i ich dystrybucję w społeczeństwie.

Lokalne rynki kapitałowe

Utworzenie rynków lokalnych obligacji rządowych w obecnej formie jest stosun‑
kowo nowym dokonaniem w Chinach. Historycznie rynek obligacji lokalnych sięga 

14 http//www.Geert‑hofstede.com/china.html (30.04.2015).
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dynastii Qing (1644–1911). Ze względu na ograniczenia ramowe opracowania nie 
zostanie on omówiony szczegółowo, istniał bowiem wtedy inny system polityczny 
i prawny. W tej części opracowania zostaną zebrane najnowsze publikacje dotyczące 
aktywnego rynku obligacji komunalnych, głównie poszerzone o artykuły z prasy 
ekonomicznej zamieszczone w briefie wydanym przez European China Research 
and Advice Network15, przygotowanym przez Vanessę Rossi. Większość danych 
cytowanych w dalszej części pochodzi z wyżej wymienionej publikacji.

W latach 2009–2010 rządy lokalne zwiększyły znacznie wydatki publiczne, aby 
pokryć koszty związane z polityką finansową. Władze lokalne wykorzystywały nie 
tylko pożyczki bankowe, lecz także inne metody umożliwiające obejście ustawy 
budżetowej z 1994 r. w celu uregulowania bieżących wydatków. Szacunkowo zadłu‑
żenie w tych latach wyniosło 1,3 bln euro16. Większość pożyczek była brana pod 
zastaw nieruchomości, znaczna część wpływów do budżetów lokalnych stanowiła 
sprzedaż ziemi. Zmniejszony popyt w sektorze nieruchomości wpłynął na dalsze 
zadłużenie samorządów. W 2014 r. łączna kwota długów wynosiła prawie 2,2 bln euro, 
co oznacza niemal 70% przyrost w ciągu zaledwie dwóch i pół roku17. Według Łuka‑
sza Szarka, komentatora Forbes, zobowiązania rządów lokalnych można podzielić 
na trzy kategorie: 60,8% całkowitego zadłużenia stanowią zobowiązania zaciągnięte 
bezpośrednio przez jednostki lokalne i podległe im organy; 14,9% zadłużenia może 
wynikać z gwarancji udzielonych przez władze lokalne pod długi zaciągnięte przez 
inne podmioty państwowe (przedsiębiorstwa z udziałem rządowym, platformy finan‑
sowe etc.); 24,3% wynika z nieformalnych gwarancji udzielonych przez przedstawi‑
cieli władzy państwowych podmiotom niezwiązanym bezpośrednio z administracją, 
ale mającym na celu finansowanie projektów służących interesowi publicznemu18. 
W związku z rosnącym zadłużeniem rządów lokalnych i brakiem jednoznacznej 
interpretacji ustawy budżetowej z 1994 r. rząd centralny zdecydował się na wprowa‑
dzenie pilotażowego programu emisji obligacji władz lokalnych, które mają stać się 
alternatywą dla kosztownych kredytów krótkoterminowych, co może mieć istotne 
znacznie dla wzmocnienia pozycji Chin w światowym systemie finansowym. W 2014 r. 
Ministerstwo Finansów Chin uwzględniło władze dziesięciu lokalnych samorządów 
w pilotażowym programie sprzedaży lokalnych obligacji rządowych19. Na chwilę 
obecną do programu zakwalifikowano tylko zamożne, dobrze zarządzane prowincje 

15 V. Rossi, Bond Issuance by Local Authorities in China, ECRAN, luty 2012.
16 Ibidem.
17 http://www.forbes.pl/zadluzenie‑chin‑bomba‑z‑opoznionym‑zaplonem‑,artykuly,168955,1,1.html 

(30.04.2015).
18 Ibidem.
19 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/79e0d5e6‑e0b4‑11e3‑875f‑00144feabdc0.html#axzz3ZC9IKScQ 

(30.04.2015).
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i miasta: Pekin, Szanghaj, Zhejiang, Guangdong, Shenzhen, Jiangsu, Shandong, 
Qingdao, Ningxia i Jiangxi20.

Jak wspomniano powyżej, spowolnienie światowego handlu i gospodarki chiń‑
skiej w połączeniu ze zmniejszonymi przychodami z rynku nieruchomości, sprze‑
daży gruntów, a także znaczny spadek budownictwa w Chinach wpłynął na wzrost 
zadłużenia władz lokalnych, unaoczniając zagrożenie, jakie niesie za sobą ryzyko 
trudności spłat zaciągniętych zobowiązań i ewentualnej eskalacji długu rządowego. 
Dochodzi do uwidocznienia dyskursu pomiędzy priorytetami rządu centralnego 
i władz lokalnych co do podziału dochodu, finansowania wydatków, prowadzenia 
projektów infrastrukturalnych, decyzji dotyczącej kursu przyszłej polityki socjalnej 
etc. Rząd centralny, wykorzystując swoje uprawnienia, wpływa na decyzje banków 
w sprawie wydawania pożyczek dla samorządów lokalnych, które coraz bardziej 
odczuwają spowolnienie gospodarki, zmniejszone wypływy z tytułu podatków, 
niedosyt funduszy na finansowanie projektów socjalnych. W 1980 r. wydatki władz 
centralnych i  lokalnych pozostawały na porównywalnym poziomie. Niespełna 
trzydzieści lat później wydatki samorządów wzrosły przeszło czterokrotnie, notując 
największy wzrost kosztów związanych z edukacją, opieką medyczną i socjalną przy 
zachowaniu takich samych proporcji gromadzonych środków finansowych.

Od reform społeczno‑gospodarczych zapoczątkowanych przez Deng Xiaopinga 
struktura wpływów do budżetów uległa znacznej zmianie. Głównym źródłem przy‑
chodów rządu centralnego są wpływy z podatku VAT. Władze lokalne zatrzymują 
jedynie 20% tych środków w sytuacji, w której rząd otrzymuje wpływy z opodatkowania 
korporacji i biznesu. Biedniejsze regiony, które nie są tak rozwinięte ekonomicznie 
i w których społeczeństwo znacznie bardziej oczekuje opieki państwa, czują się 
pokrzywdzone. Biorąc pod uwagę aspekty socjokulturowe, omawiane w pierwszej 
części opracowania, przedstawiciele władz lokalnych uważają zaistniałą sytuację za 
niesprawiedliwą i burzącą ład społeczny.

W przypadku wchłonięcia przez władze centralne długów samorządów teryto‑
rialnych szacuje się, iż całkowita wartość zobowiązań zaciągniętych przez rząd może 
wynosić nawet 20–25 bln renminbi, czyli ok. 45–50% PKB. Analitycy uważają jednak, 
że wartości przedstawione powyżej, pomimo iż są stosunkowo wysokie i mogą spo‑
wodować spowolnienie stopy inwestycji i zmniejszenie PKB, są charakterystyczne 
dla krajów rozwijających się. Rozwiązaniem na zaistniałą sytuację może więc okazać 
się wprowadzenie do obrotu lokalnych obligacji.

Obligacje rządowe będą znacznie niżej oprocentowane – ok. 3,5% w porównaniu 
z kredytami bankowymi, które wynoszą ponad 6,5%. Są więc znakomitą alternatywą 

20 http://uk.reuters.com/article/2014/09/01/uk‑china‑budget‑idUKKBN0GW19D20140901 
(31.04.2015).
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dla inwestorów zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych. Ponadto obligacje rzą‑
dowe są inwestycjami długoterminowymi o niskim ryzyku ze względu na gwarancje 
wydawane przez rząd centralny. Biorąc pod uwagę specyfikę kulturową Chin, można 
zakładać, iż będą cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Według Vanessy Rossi 
do najważniejszych możliwych pozytywnych skutków emisji lokalnych obligacji 
będzie należeć między innymi zmniejszenie kosztów odsetek wynikających z zacią‑
gniętych do tej pory długów, poprawa nastroju na rynku finansowym wynikająca 
z przejrzystości podejmowanych działań, powstania większego i bardziej płynnego 
rynku obligacji rządowych w Chinach jako alternatywy dla takiego samego rynku 
w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Kolejnym pozytywnym efektem może być 
poprawa wizerunku waluty narodowej. Pomimo ogromnego wpływu chińskiego 
handlu pozycja renminbi w obrocie światowym nadal odgrywa stosunkowo niewielką 
rolę na globalnym rynku rozliczeń handlowych.

Dobrze przeprowadzona reforma wprowadzania obligacji lokalnych może mieć 
pozytywny wpływ na rozwój inwestycji w okresie spowolnionego wzrostu gospodarki 
i zwiększyć wpływy do budżetu państwa.

Podsumowanie

Jak dotąd wolumen artykułów na temat lokalnych rynków obligacji samorządo‑
wych jest dość ograniczony ze względu na fakt, iż powrót do emisji lokalnych jest 
nowym zjawiskiem. Część trendów w publicznej dyskusji skupiła się na zagrożeniach, 
jakie mogą wyniknąć z niewłaściwego wykorzystania pozyskania środków, mając 
na uwadze doświadczenia sprzed 1994 r. i tych z końca XIX w. Decyzje samorządów 
doprowadziły do ogromnych zadłużeń, osłabienia relacji pomiędzy rządem central‑
nym a jednostkami terytorialnymi, mogąc spowodować zagrożenie suwerenności 
rządu. Niemniej jednak nie można pominąć pozytywnych aspektów związanych 
z korzyściami, jakie niesie za sobą ruch obligacji lokalnych. Niewątpliwie można do 
nich zaliczyć między innymi: wzrost sektora budowlanego (tanie rządowe mieszka‑
nia), zmiany na rynku bezpiecznych obligacji długoterminowych, wzrost zaufania 
inwestorów zagranicznych dla rządów lokalnych, stabilność kursu walutowego czy 
w konsekwencji zmiany na poziomie społecznym.

Rok 2015 będzie na pewno rokiem wielkich zmian. Środowiska ekonomiczne 
i akademickie z niecierpliwością wyczekują kolejnych decyzji samorządów lokalnych 
i reakcji rządu centralnego na te posunięcia. Musimy bowiem pamiętać o aspektach 
kulturowych i patrzeć na wszelkie ruchy na scenie politycznej przez pryzmat wielo‑
wiekowych tradycji i uwarunkowań społecznych. Ze względu na ograniczenie roz‑
miaru tego opracowania nie poddano dogłębnej analizie innych ważnych czynników, 



Joanna Chojnacka34

takich jak: prawo, reformy polityczne, polityka zagraniczna, otoczenie biznesowe 
i ich wpływ na decyzje państwa co do emisji obligacji lokalnych.
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Chinese Local Capital Market  
– Reform, Tradition and Culture

Abstract

Aim of this paper is gathering information about the market of local administration bonds 
on the Chinese market considering the wide cultural context.
China – a country with strong collective traditions, centralized power, high hierarchical 
factor – has undergone a series of reforms over the last 20 years. Decentralization of 
governmental decision making, has influenced local administration, encouraging fiscal 
autonomy. Creation of local markets of government bonds has a new meaning, especially 
in times of fund flow in form of direct foreign investments. As part of financial reforms 
introduced by the National Committee for Development and Reforms, local bonds were 
acknowledged as an alternative for Central Bank loans.
Due to the lack of statistical data, bonds will be introduced in May 2015. The practical 
aspect of this article is to present the view of various environments on this experiment. 
The cultural aspect of it is one of the reasons for the present liabilities of local authorities.
Practical aspect of the article is to show the main factors, that lead to the necessity of intro‑
ducing local bonds and the opinions of representatives of different groups on that issue.

Keywords
China, the local bond market, cultural conditioning
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Benchmarking jako metoda wsparcia 
procesu zarządzania w jednostkach 

samorządu terytorialnego

dr Marek Chrzanowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Streszczenie

Opracowanie ma na celu prezentację benchmarkingu jako narzędzia umożliwiającego 
zwiększenie sprawności realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Istotą 
benchmarkingu jest identyfikacja najlepszych procesów, praktyk i działań stosowanych 
w jednostkach wyróżniających się sprawnością oraz późniejsze włączanie ich do własnej 
działalności. Dobre praktyki prowadzą do efektywnego wykorzystania zasobów oraz dają 
pozytywne efekty i korzyści z ich stosowania. Do głównych pozytywnych efektów korzy-
stania z benchmarkingu zalicza się: lepsze poznanie własnej jednostki i otoczenia, identy-
fikacja możliwości rozwoju, zdefiniowanie warunków sukcesu, wyznaczenie koniecznych 
działań usprawniających (celów i zadań), a także potrzebnych do tego środków, poprawa 
efektywności działania, wzrost konkurencyjności, lepsze zaspokojenie oczekiwań klien-
tów i poprawa stosunków z nimi, wyzwalanie inicjatywy i zaangażowania pracowników 
(promowanie twórczych, innowacyjnych postaw), pozyskiwanie nowych inwestorów. 
Niewątpliwie benchmarking jest jednym z przejawów implementacji w praktyce samo-
rządowej koncepcji nowego zarządzania publicznego.

Słowa kluczowe
benchmarking, nowe zarządzanie publiczne, jednostki samorządu terytorialnego

Wprowadzenie

Benchmarking to nowoczesna i coraz częściej stosowana w administracji publicz-
nej metoda wspomagania zarządzania, w tym zarządzania finansami jednostek. 
Jego istotą jest identyfikacja najlepszych procesów, praktyk i działań stosowanych 
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w jednostkach wyróżniających się sprawnością oraz późniejsze włączenie ich do 
własnej działalności. Samo słowo „benchmark” oznacza punkt odniesienia, punkt 
wyjściowy, bazę do porównań.

Coraz większa presja na władze samorządowe w zakresie dostarczania lepszej 
jakości, a jednocześnie tańszych usług publicznych prowadzi do intensyfikacji debaty 
na temat nowych metod zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Bench-
marking, metoda dająca szansę na szybkie identyfikowanie źródeł nieefektywności, 
jest jednym z powszechnie wymienianych sposobów na implementację zasady „coraz 
więcej za coraz mniej”.

Istota benchmarkingu

Benchmarking nie jest kopiowaniem, ale wykrywaniem czynników mających wpływ 
na odnoszenie sukcesu w danej dziedzinie. Dobre praktyki, skuteczne, sprawdzone 
w działaniu i wolne od błędów, prowadzą do efektywnego wykorzystania zasobów oraz 
dają pozytywne efekty i korzyści z ich stosowania. W związku z tym, że porównuje 
się ze sobą jednostki działające w podobnych warunkach i realiach makrootoczenia, 
wyniki analizy stosunkowo łatwo daje się wprowadzić w życie. Mimo że benchmarking 
może być zdarzeniem jednostkowym, powinien zostać zainicjowany proces ciągłego 
doskonalenia i wprowadzania w życie poznanych dobrych praktyk, które pozwolą 
na uzyskiwanie coraz lepszych efektów. Podstawowe etapy benchmarkingu to1:
1) Planowanie:

• identyfikacja przedmiotu badań,
• identyfikacja organizacji do porównań,
• wybór metody zbierania danych.

2) Analiza:
• przeprowadzenie badania,
• ustalenie odchyleń w zakresie efektywności,
• określenie poziomów przyszłych wyników.

3) Integracja:
• komunikowanie wyników benchmarkingu,
• ustalenie celów funkcjonalnych.

4) Wdrożenie:
• opracowanie planu wdrożenia,
• uruchomienie działań wdrożeniowych,

1 Opracowanie własne na podstawie Z. Martyniak, Metody organizowania procesów pracy, PWE, 
Warszawa 1996.
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• kontrola wdrożenia,
• określenie nowych benchmarków.

Rodzaje benchmarkingu

Do systematyki benchmarkingu można podejść według dwóch różnych kryte-
riów (por. rysunek 1) – wzorca (zwanego także kryterium partnera benchmarkin-
gowego) i analizowanego przedmiotu. W ramach kryterium wzorca wyróżnia się 
benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny. W dużych organizacjach skuteczny może 
być benchmarking wewnętrzny, czyli porównywanie różnych komórek realizujących 
podobne funkcje w różny sposób. Jest to rozwiązanie tanie, umożliwiające dokładne 
zestawienie analizowanych danych, jednak wiążące się z dość mocno zawężoną 
perspektywą i niebezpieczeństwem związanym z napięciami pomiędzy działami 
struktury organizacyjnej, co może zniechęcić pracowników do korzystania z rozwią-
zań konkurencyjnego zespołu. Gdy porównujemy organizację z podobną jednostką 
w innej organizacji czy inną organizacją, mamy do czynienia z benchmarkingiem 
konkurencyjnym, przy którym zazwyczaj próbuje się zidentyfikować praktyki lidera, 
co zapewnia porównywalność badanych produktów i procesów oraz wysoką istotność 
zebranych informacji. Do wad tego rozwiązania można zaliczyć trudniejszy dostęp do 
informacji niż przy benchmarkingu wewnętrznym (chociaż w sektorze publicznym 
jest to zdecydowanie łatwiejsze niż w prywatnym, w którym podmioty gospodarcze 
koncentrują się na współzawodnictwie, a nie współpracy, i chronią swoje dobre 
praktyki przed konkurencją). Gdy jednostką porównawczą jest organizacja o zupeł-
nie innym profilu działalności, mamy do czynienia z benchmarkingiem ogólnym, 
który co prawda daje duży potencjał informacyjny dzięki dużej liczbie potencjalnych 
partnerów, ale jest tym samym dość pracochłonny i niezwykle trudny we wdrożeniu.

Przy podziale ze względu na przedmiot najprostszy jest benchmarking procesów, 
który polega na porównaniu pojedynczych procedur i działań. Pomaga zmniejszyć 
koszty i pozytywnie wpływa na efektywność, aczkolwiek wymaga sporych nakładów 
czasu i środków finansowych. Benchmarking wyników skupia się na porównywaniu 
danych świadczących o efektywności działania. Największą jego zaletą jest możliwość 
identyfikacji mocnych i słabych stron, a także niewielki koszt i czasochłonność, ponadto 
pomaga wyznaczyć pozycję organizacji na tle innych jednostek. Ze względu jednak 
na skupianie się na końcowym efekcie brakuje informacji o sposobie dochodzenia do 
najlepszych wyników2. Ostatnim rodzajem jest benchmarking strategiczny, którego 

2 R. Ryńca, Benchmarking, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, www.ioz.
pwr.wroc.pl/Pracownicy/Rynca/MZ3.pdf (1.07.2015).
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zakres jest najszerszy, gdyż oprócz samych procesów i efektów obejmuje także uwa-
runkowania funkcjonowania, otoczenie, priorytety i cele3. Ten typ benchmarkingu 
może być pomocny przy przygotowywaniu strategii rozwoju jednostki oraz przy 
analizie mocnych i słabych stron (SWOT), a jego wadą jest trudność porównania 
i subiektywność otrzymanych wyników.

Rysunek 1. Rodzaje benchmarkingu

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Ryńca Benchmarking, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki 
Wrocławskiej, www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Rynca/MZ3.pdf (1.07.2015).

Za przykład zastosowania benchmarkingu w procesie formułowania zapisów 
dokumentów strategicznych może posłużyć przypadek powiatu chrzanowskiego 
(województwo małopolskie). Benchmarking wykorzystano w procesie przygotowania 
Diagnozy i projekcji sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu chrzanowskiego, która 
posłużyła do wypracowania celów strategicznych. Metodą ekspercką wyznaczono 
sześć kluczowych czynników sukcesu jednostki samorządu (położenie geograficzne 
i połączenia komunikacyjne, przychylność i operatywność władz lokalnych, bliskość 
rynków zbytu i centrów zaopatrzenia, dostępność gruntów inwestycyjnych, dostępność 
odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz jakość lokalnych kadr), a następnie 
porównano je z podobnymi powiatami. Krytyczna ocena wyodrębnionych czynników 
pozwoliła na wyodrębnienie obszarów, w których należy zwiększyć aktywność władz.

W przypadku analizowanego powiatu dalsze działania powinny dotyczyć władz 
lokalnych oraz infrastruktury technicznej, co zostało uwzględnione w późniejszej 
Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006–2015.

3 R. Batko, K. Marcinek, G. Prawelska-Skrzypek, Ocena jakości życia jako kryterium nagród bench-
markingowych dla urzędów administracji publicznej, w: Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem 
i funkcjonowaniem organizacji publicznych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, tom II, Kraków 2010, s. 189.
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Schemat 1. Benchmarking w diagnozie społeczno-ekonomicznej w samorządzie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy i projekcji sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu chrzanowskiego 
oraz Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006–2015, www.powiat-chrzanowski.pl (1.07.2015).

Korzyści wynikające ze stosowania narzędzia benchmarkingu

Jak już wspomniano, w benchmarkingu korzysta się ze wskaźników, które 
są pomocne w mierzeniu wyników procesów, na przykład oblicza się koszt usługi 
na jedną osobę. Takie, dość proste do przeliczenia wartości można później porów-
nać z analogicznymi danymi z innych jednostek i z danymi z poprzednich okresów. 
Do głównych pozytywnych efektów wynikających z korzystania z benchmarkingu 
zalicza się:
• lepsze poznanie własnej jednostki i otoczenia, identyfikacja możliwości rozwoju,
• ujawnienie słabych stron danej jednostki, zdefiniowanie warunków sukcesu,
• wyznaczenie koniecznych działań usprawniających (celów i zadań), a także 

potrzebnych do tego środków,
• poprawa efektywności działania,
• wzrost konkurencyjności, wzmocnienie pozycji na rynku,
• lepsze zaspokojenie oczekiwań klientów i poprawa stosunków z nimi,
• wyzwalanie inicjatywy i zaangażowania pracowników (promowanie twórczych, 

innowacyjnych postaw),
• pozyskiwanie nowych inwestorów4.

Ze względu na wymienione korzyści jest to dobre narzędzie pobudzające rozwój.

4 M. Kowalczyk, Zakres wykorzystania benchmarkingu w jednostkach samorządu terytorialnego, 
„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 62, s. 126.
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Benchmarking w administracji samorządowej

Benchmarking jako system porównywania może być niezwykle pomocny w zarzą-
dzaniu jednostką samorządu terytorialnego. Ten sposób zarządzania i doskonalenia 
zaczął pojawiać się w administracji publicznej od lat 80. XX wieku, w USA i krajach 
Europy Zachodniej. Praktyka udowadnia, że nie tylko jest to metoda skuteczna 
w poprawie efektywności działania, ale współcześnie wręcz nieodzowny element 
funkcjonowania sektora publicznego, który może być wdrażany na każdym szczeblu 
aktywności struktur publicznych5. Aż 78% instytucji samorządowych w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii korzysta z benchmarkingu w celu 
doskonalenia swojej działalności6. Niewspomnianą wcześniej zaletą jest także brak 
wymaganego formalizmu procedury. Współpraca między jednostkami samorządowymi 
bardziej polega na wspólnym rozwiązywaniu problemów niż na transakcji wymiany 
informacji, czym różni się od benchmarkingu stosowanego w przedsiębiorstwach. 
Ponadto benchmarking jest rozwiązaniem dość łatwym do stosowania w administra-
cji przede wszystkim ze względu na fakt istnienia znacznej liczby porównywalnych 
jednostek. Benchmarking może być także bazą do obiektywnej samooceny jednostki 
w ramach planowania w zarządzaniu strategicznym. Najczęściej benchmarking sto-
suje się w stosunku do świadczonych usług przez porównanie obecnie stosowanych 
modeli i metod7.

Jednym z najlepszych przykładów działań benchmarkingowych w samorządzie 
jest inicjatywa Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych Munici-
pality Networks for Renewal and Efficiency, przeprowadzona w latach 2001–20048. 
W przedsięwzięciu wzięło udział 313 samorządów stanowiących aż 72% wszystkich 
jednostek w kraju. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu świadczo-
nych usług publicznych. Początkowym działaniem było zebranie porównywalnych 
danych (z systemu statystyki publicznej) na temat aktywności i kondycji finansowej 

5 R. Batko, K. Marcinek, G. Prawelska-Skrzypek, Ocena jakości życia jako kryterium nagród bench-
markingowych dla urzędów administracji publicznej, w: Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem 
i funkcjonowaniem organizacji publicznych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, tom II, Kraków 2010, s. 188–190.

6 L. A. Kidwell, K. Ho Shih-Jen, J. Blake, P. Wraith, R. Roubi, W. A. Richardson, New Management 
Techniques: An International Comparison, „The CPA Journal”, luty 2002, s. 64, za: B. Ziębicki, Wykorzy-
stanie benchmarkingu w doskonaleniu działalności instytucji użyteczności publicznej (na przykładzie PPUP 
„Poczta Polska”), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni” 2005, nr 3, s. 135.

7 M. Kowalczyk, Zakres wykorzystania benchmarkingu…, op.cit.
8 Szerzej opisana w: R. Batko, K. Marcinek, G. Prawelska-Skrzypek, Ocena jakości życia…, op.cit., 

s. 193–195; T. Potkański, System Analiza Samorządowych (SAS), wystąpienie na seminarium „Techniki 
zarządcze w administracji publicznej”, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie 
3 marca 2008 r.; System Analiz Samorządowych, www.sas24.org.
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jednostek samorządowych. Obowiązek przekazywania informacji do tego systemu 
pozwolił na stworzenie szerokiej bazy danych. Wskaźniki pochodzące z systemu 
zostały poddane analizie w sieciach obejmujących od czterech do ośmiu samorządów, 
z których każdy reprezentowany był przez trzy – cztery osoby. Poszczególne zespoły 
koncentrowały się wokół wybranych przez siebie zagadnień (najczęstszymi były 
edukacja podstawowa, opieka nad osobami starszymi i pomoc społeczna), a dyskusji 
poddawano różnice i podobieństwa procesów świadczenia poszczególnych usług 
publicznych. Wyniki i analizy poddawano kolejnym dyskusjom. W ostatniej fazie 
projektu władze poszczególnych samorządów wybierały konkretny obszar do wpro-
wadzenia usprawnień. Większość samorządów kontynuuje współpracę i wymianę 
doświadczeń rozpoczętą w ramach projektu.

Norweskie podejście skupia się na ciągłym doskonaleniu infrastruktury społecz-
nej i technicznej, co pozytywnie wpływa na komfort życia mieszkańców. Podobne 
rozwiązania są elementem Systemu Analiz Samorządowych (SAS), będącego opro-
gramowaniem służącym jako uzupełnienie statystyki publicznej. Jest to drugi najlep-
szy taki system w Europie (po norweskim właśnie). Dzięki stosowaniu SAS władze 
samorządowe mogą monitorować poziom świadczenia lokalnych usług publicznych 
i jakość zarządzania nimi w porównaniu z innymi jednostkami. W celu ułatwienia 
odniesienia odpowiednich wartości wskaźników zostało wydzielonych 50 rozłącznych 
grup porównawczych. Jednostki podzielono zgodnie z kryterium administracyjnym 
(gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty 
ziemskie), ludnościowym (zgodnie z liczbą osób faktycznie zamieszkałych) i docho-
dowym (według wielkości dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca). Podział taki 
odzwierciedla zróżnicowanie jednostek samorządowych w kraju.

Obszary, których dotyczy działalność SAS, to:
• kultura,
• pomoc społeczna,
• edukacja (dane z Systemu Informacji Oświatowej),
• drogi lokalne i transport publiczny,
• gospodarka mieszkaniowa,
• gospodarka komunalna,
• demografia,
• finanse,
• wskaźniki zrównoważonego rozwoju,
• wskaźniki jakości życia.

Dzięki takiemu rozbudowaniu możliwe jest dogłębne przeanalizowanie zalet 
i wad konkretnych rozwiązań i wprowadzenie niezbędnych usprawnień.

Benchmarking może być także narzędziem efektywnej kontroli zarządczej w jed-
nostkach samorządu terytorialnego. Kontrola taka (por. art. 68 ustawy o finansach 
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publicznych) jest ogółem działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów 
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem jej 
jest zapewnienie:
• zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
• skuteczności i efektywności działania,
• wiarygodności sprawozdań,
• ochrony zasobów,
• przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
• efektywności i skuteczności przepływu informacji,
• zarządzania ryzykiem.

Przykładem takiego wykorzystania systemu benchmarkingu jest śląski związek 
gmin i powiatów, który chcąc wypracować narzędzia wspierające kontrolę zarządczą, 
zdecydował się na realizację projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kon-
troli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach 
powiatowych” (projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej). Dla 
pojedynczej jednostki konsultacje z ekspertami, analizy i projektowanie narzędzi 
monitorujących byłyby zbyt dużym obciążeniem dla budżetu. Ponadto bez punktów 
odniesienia niemal niemożliwa byłaby ocena osiąganych wyników9.

Oprócz kontroli benchmarking można wykorzystać także np. w promocji jednostki. 
Gdy działania benchmarkingowe zostaną połączone z marketingiem jednostki, można 
zintegrować działania promocyjne z celami strategicznymi10. W ramach promocji 
„produktu”, jakim jest jednostka samorządu terytorialnego, należy się skupić na tym, 
co ją pozytywnie wyróżnia na tle innych. Schemat działania został przedstawiony 
na rysunku 2.

Ciekawą ilustracją wykorzystania benchmarkingu są działania promocyjne 
w Szczecinie, gdzie władze podjęły decyzję o aktywnym kreowaniu marki miasta. 
Warunkiem koniecznym przy tworzeniu efektywnej marki było uchwycenie tożsa-
mości i potencjału miasta oraz wyeksponowanie cech wyróżniających na tle innych 
miast, a także umiejętne odczytanie potrzeb zarówno mieszkańców, jak i inwestorów 
i turystów. Marka Szczecin jest efektem licznych prac, badań i analiz. Przeprowadzono 
m.in. wiele ankiet (wśród mieszkańców, turystów, studentów i mieszkańców innych 
miast), konsultacji z przedstawicielami świata biznesu, kultury, dziennikarzami i wła-
dzami samorządowymi. Niezwykle ważnym elementem tworzenia marki był właśnie 
benchmarking. Przeprowadzono analizę promocji innych polskich miast i zbadano, 

9 Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, 
urzędach gmin i starostwach powiatowych, benchmarking.silesia.org.pl.

10 K. Borodako, Benchmarking miast jako wprowadzenie do opracowywania działań marketingu tery-
torialnego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, luty 2004.
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w jaki sposób reklamują się najbardziej znane miasta europejskie. To właśnie dzięki 
analizie dobrych praktyk przygotowano dla Szczecina unikalną markę, którą można 
skutecznie promować miasto.

Rysunek 2. Wykorzystanie działań benchmarkingowych w marketingu terytorialnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Borodako, Benchmarking miast jako wprowadzenie do opracowywania 
działań marketingu terytorialnego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, luty 2004.

Podsumowanie

Niewątpliwie benchmarking to potężne narzędzie pomagające implemento-
wać w samorządzie koncepcję nowego zarządzania publicznego. Zastosowanie tej 
metody pozwala na podniesienie efektywności i skuteczności działań realizowanych 
przez jednostkę przy jednoczesnej możliwości dostarczania coraz lepszej jakości 
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dostarczanych usług. Wykorzystanie benchmarkingu daje szansę na sprawne kon-
kurowanie w dynamicznym otoczeniu JST, a także na optymalizację przepływów 
finansowych charakteryzujących funkcjonowanie jednostki.
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Benchmarking as an Instrument for Supporting  
Management Process at Local Government Units

Abstract

The main goal of the article is to describe benchmarking as a tool enabling increase of 
performance at local government units. The essence of benchmarking is to identify the 
best processes, practices and measures used in units with outstanding performance and 
later to integrate them into their activities. Good practices lead to efficient use of resources 
and produce positive effects and benefits. The main positive effects resulting from the use 
of benchmarking are: a better understanding of the units and their environment, defining 
opportunities, better description of goals and objectives, as well as necessary resources, 
increased competitiveness, coping with customer expectations and improvement in relations 
with them, triggering the initiative and involvement of employees (promotion of creative 
and innovative attitudes), attracting new investors. Undoubtedly, benchmarking supports 
implementation of new public management idea at local government units.

Keywords
benchmarking, new public management, local government units
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Limity zadłużenia jednostek samorządu 
terytorialnego w Polsce – czynnik 

pobudzający czy ograniczający udział 
w rynku kapitałowym?

dr Małgorzata Magdalena Dworakowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Streszczenie

Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego łączy się z gromadzeniem i wydat-
kowaniem środków finansowych, które są przeznaczane na realizację różnorodnych zadań 
publicznych, w tym inwestycyjnych. Coraz częściej dochody budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego są zbyt niskie w stosunku do potrzeb wydatkowych tych podmiotów. 
Wówczas alternatywą staje się pozyskiwanie pieniędzy przy wykorzystaniu przychodów 
budżetowych zwrotnych, do których zalicza się otrzymane pożyczki i kredyty oraz środki 
ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych. Stosowanie tych instrumentów 
przez jednostki samorządu terytorialnego oddziałuje na występowanie deficytu budże-
towego i długu komunalnego będącego jego następstwem. Obowiązują ściśle określone 
limity zadłużenia i każda jednostka samorządu terytorialnego musi się do nich stosować, 
warunkują one możliwości pozyskiwania środków finansowych o charakterze dłużnym.
Opracowanie ma na celu przedstawienie zagadnienia zadłużenia jednostek samorządu 
terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie limitów 
i ich wpływu na udział tych podmiotów w rynku kapitałowym.

Słowa kluczowe
jednostki samorządu terytorialnego, limity zadłużenia, zadłużenie jednostek samorządu 
terytorialnego, rynek kapitałowy
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Wprowadzenie

Działalność jednostek samorządu terytorialnego jest nieodłącznie związana z reali-
zacją zadań publicznych, wśród których istotne znaczenie przypisuje się zadaniom 
o charakterze inwestycyjnym. Realizacja wyzwań postawionych przed jednostkami 
samorządu terytorialnego wymaga zapewnienia ich finansowania. Niezbędne nakłady 
finansowe mogą pochodzić z dochodów budżetowych, ale nie zawsze wystarcza ich 
na realizację całokształtu wydatków. Wówczas alternatywą staje się pozyskiwanie 
pieniędzy poprzez przychody budżetowe zwrotne, do których zalicza się otrzymane 
pożyczki i kredyty oraz środki ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych. 
Korzystanie z tych instrumentów przez jednostki samorządu terytorialnego wpływa 
na występowanie deficytu budżetowego i długu komunalnego będącego jego konse-
kwencją. Każda jednostka samorządu terytorialnego musi stosować się do nałożonych 
przepisami prawa limitów zadłużenia, które warunkują możliwości pozyskiwania 
środków finansowych o charakterze dłużnym. To zaś oddziałuje na udział jednostek 
samorządu terytorialnego w rynku kapitałowym.

Opracowanie ma na celu przedstawienie zagadnienia zadłużenia jednostek 
samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących w tym 
zakresie limitów i ich wpływu na udział tych podmiotów w rynku kapitałowym.

Powstawanie długu komunalnego w gospodarce finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego

Dług komunalny jest następstwem powiększających się deficytów budżetowych 
jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz deficytu budżetowego, czyli ujemnego 
wyniku budżetowego, obserwuje się występowanie nadwyżki budżetowej, tj. dodat-
niego wyniku budżetowego. Każdy z tych typów wyniku budżetowego składa się z:
• wyniku bieżącego (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), 

w ramach którego może występować nadwyżka operacyjna lub deficyt operacyjny,
• wyniku majątkowego (różnicy między dochodami majątkowymi a wydatkami 

majątkowymi1), wskazującego na nadwyżkę w części majątkowej bądź deficyt 
w części majątkowej.

1 Rozróżnienie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych jest 
możliwe dzięki wskazaniu typów dochodów i wydatków zaliczanych do poszczególnych kategorii. 
Por. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm. art. 235 
ust. 2–3, art. 236 ust. 2–4.
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W tym kontekście należy nawiązać do zasady zrównoważenia budżetu w części 
bieżącej, która obowiązuje jednostki samorządu terytorialnego od 2011 r., zgodnie 
z którą deficyt operacyjny jest zabroniony, a dopuszczalność jego występowania jest 
tylko w ściśle określonym przypadku. Ta wyjątkowa sytuacja dotyczy wypełniania 
zadań bieżących ze środków z budżetu Unii Europejskiej (UE) i niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Wtedy wykonane wydatki bieżące mogą 
być wyższe niż wykonane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową 
z lat ubiegłych i wolne środki, jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących 
z ww. środków, jeżeli kwota ta nie została przekazana w danym roku budżetowym2. 
Występowanie ujemnego wyniku budżetowego jest dopuszczalne w części majątko-
wej, która jest związana z wykonywaniem przedsięwzięć inwestycyjnych służących 
rozwojowi jednostek samorządu terytorialnego3. Inwestycje są niezbędne nie tylko 
z perspektywy mieszkańców i podmiotów gospodarczych, lecz także jednostki samo-
rządu terytorialnego i jej władz.

Tabela 1.  Liczba jednostek samorządu terytorialnego według wyniku budżetowego 
w latach 2007–2013

Rok

Liczba jednostek samorządu terytorialnego:

z deficytem budżetowym z nadwyżką budżetową

gminy
miasta 

na prawach 
powiatu

powiaty województwa gminy
miasta 

na prawach 
powiatu

powiaty województwa

2007 884 26 132 4 1 529 39 182 12

2008 1 097 45 145 6 1 316 20 169 10

2009 1 805 63 260 12 608 2 54 4

2010 2 153 59 263 15 261 6 51 1

2011 1 694 55 187 16 720 10 127 0

2012 1 074 43 136 2 1 340 22 178 14

2013 977 36 114 8 1 436 30 200 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Gospodarka finansowa jednostek 
samorządu terytorialnego 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014, s. 45; Gospodarka finansowa 
jednostek samorządu terytorialnego 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013, s. 50; Gospodarka 
finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2010, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011, s. 45.

Problematyka deficytu budżetowego i jego kumulowania się w postaci długu 
komunalnego dotyczy znacznej części jednostek samorządu terytorialnego. Liczba 

2 Por. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 242.
3 Por. K. Brzozowska, Instytucjonalne stymulanty rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, 

„Ekonomiczne Problemy Usług” 2014, nr 115, s. 18–21.
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gmin, miast na prawach powiatu4 (powiatów grodzkich), powiatów (powiatów ziem-
skich) i województw, które w latach 2007–2013 miały deficyt budżetowy (tabela 1) 
zmieniała się w czasie. Najwięcej gmin z deficytem budżetowym było w 2010 r. 
(2153, czyli 89% wszystkich gmin) i do tego roku obserwowano tendencję wzro-
stową, później zaś nastąpił coroczny systematyczny spadek liczby gmin kończących 
rok budżetowy deficytem. W miastach na prawach powiatu kulminacja deficytu 
budżetowego była w 2009 r., kiedy został on odnotowany w 97% tych jednostek 
samorządu terytorialnego, czyli w 63 powiatach grodzkich. W powiatach, podobnie 
jak w gminach, najwięcej przypadków ujemnego wyniku budżetowego było w 2010 r., 
kiedy deficytem budżetowym zakończyło rok 84% powiatów, tj. 263 jednostki samo-
rządu terytorialnego tej kategorii. Jedynie w województwach zdarzyło się, że deficyt 
budżetowy zaobserwowano we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego 
tej kategorii, co miało miejsce w 2011 r.

Powyższe dane wskazują, że lata 2009–2011 były okresem, w którym deficyt 
budżetowy występował w znacznej części jednostek samorządu terytorialnego, 
a jego obecność łączyła się m.in. ze stosowaniem instrumentów dłużnych w celu 
pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia inwestycyjne i z realizacją 
inwestycji współfinansowanych ze środków z budżetu UE. Pamiętać należy, że 
korzystanie z przychodów budżetowych zwrotnych wymaga równocześnie uwzględ-
nienia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego następnych lat pieniędzy 
na pokrycie zaciągniętych zobowiązań. Zaznaczyć trzeba, że dług jednostek samo-
rządu terytorialnego ma charakter prorozwojowy i jego obecność zwykle wiąże się 
z pozyskiwaniem środków na inwestycje5. Istnieniu długu komunalnego towarzyszą 
koszty jego obsługi, przy czym spłaty rat długu są klasyfikowane jako rozchody, 
a koszty obsługi długu to wydatki bieżące.

Dług komunalny stanowi część państwowego długu publicznego6. Szczegółowa 
klasyfikacja tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego została 
określona w rozporządzeniu Ministra Finansów, zgodnie z którym rozszerzono zakres 

4 Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych 
w ustawie o samorządzie powiatowym. Por. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
Dz.U. 2013 poz. 595 z późn. zm. art. 92 ust. 2. Taki status miast na prawach powiatu wskazuje na ich 
szczególną rolę wśród jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ te podmioty realizują nie tylko 
zadania gminy, lecz także zadania powiatu. Tym samym mają najszerszy zakres zadań publicznych do 
wykonania spośród jednostek samorządu terytorialnego.

5 M. Poniatowicz, Dobry dług versus zły dług, czyli o specyfice zadłużenia sektora samorządowego, 
w: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, red. J. Szołno-
-Koguc, A. Pomorska, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 493.

6 Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułu: wyemi-
towanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, zaciągniętych kredytów 
i pożyczek, przyjętych depozytów i wymagalnych zobowiązań. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, art. 72 ust. 1.
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kategorii kredytów i pożyczek7, co miało miejsce kilka dni przed rozpoczęciem roku 
budżetowego 2012 i było źródłem wielu kontrowersji. Były one związane z tym, że 
kredyty i pożyczki to najważniejsza i najbardziej popularna forma finansowania 
dłużnego w jednostkach samorządu terytorialnego, a poszerzenie tej kategorii wpły-
nęło m.in. na możliwości zaciągania kolejnych długów. Alternatywą stała się emisja 
papierów wartościowych.

Przeznaczenie środków pozyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
w postaci zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów war-
tościowych jest ściśle określone. Pieniądze zgromadzone w ten sposób mogą służyć:
• finansowaniu planowanego deficytu budżetowego,
• spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościo-

wych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
• wyprzedzającemu finansowaniu działań finansowanych ze środków pochodzą-

cych z budżetu UE,
• pokryciu występującego w ciągu roku deficytu przejściowego i wówczas zaciągnięte 

kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe podlegają spłacie lub 
wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane8.
Środki zdobyte przy użyciu przychodów budżetowych zwrotnych mogą być 

podstawą finansowania konkretnego działania lub pomagać jedynie jego dofinanso-
waniu. Na możność wykorzystania źródeł o charakterze zwrotnym wpływają limity 
zadłużenia.

Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego winno odbywać się w sposób 
racjonalny, a możliwości zadłużania się określają stosowne regulacje prawne. Do 
końca 2013 r. obowiązywał limit zadłużenia wynikający ze starej ustawy o finansach 
publicznych z 2005 r.9, który był identyczny dla każdej jednostki samorządu tery-
torialnego i nie uwzględniał m.in. jej specyfiki i sytuacji budżetowej. Od początku 

7 W myśl tych regulacji do kredytów i pożyczek zalicza się także: 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 pro-
ducentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzy-
stającego 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. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, Dz.U. nr 298 poz. 1767.

8 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 89 ust. 1–2.
9 Por. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, 

Dz.U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm. art. 85.
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2014 r. obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia (IWZ), wyliczane odrębnie 
dla każdej jednostki samorządu terytorialnego przy użyciu wzoru. We wskaźniku 
znajduje się odwołanie do danych historycznych z trzech ostatnich lat, co oznacza 
przenoszenie wpływu stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego z danego 
roku na kolejne lata i jest ono najbardziej problematyczne przy zmianie koniunktury 
gospodarczej. Taki sposób dokonywania wyliczeń oznacza, że wielkości osiągnięte 
w okresie 2011–2013 wpływały na gospodarkę finansową w 2014 r. Ponadto IWZ 
bazuje głównie na wysokości nadwyżki operacyjnej i, aby ją osiągnąć na poziomie 
niezbędnym do spełnienia wymogów wskaźnika w pierwszym roku jego obowiązywa-
nia, niektóre jednostki samorządu terytorialnego już w latach 2011–2013 rozpoczęły 
ograniczanie wydatków budżetowych. Część jednostek samorządu terytorialnego 
postąpiła odwrotnie, gdyż ze względu na obawy o brak wypełnienia wymogów IWZ 
postanowiła zwiększać zadłużenie zgodnie z limitami obowiązującymi do końca 
2013 r. W myśl obecnie obowiązujących restrykcyjnych regulacji prawnych łączna 
kwota przypadających w danym roku:
• spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,
• wykupów wyemitowanych papierów wartościowych łącznie z odsetkami i dys-

kontem,
• 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 samorządu terytorialnego. Ograniczeń wynikających 
z IWZ nie stosuje się w szczególności do:
• finansowania występującego w ciągu roku deficytu przejściowego,
• spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych, odpowied-

nio: 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 w przypadku kredytów i pożyczek 
lub wraz z należnymi odsetkami i dyskontem w przypadku papierów warto-
ściowych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu przedsięwzięcia 
i otrzymaniu 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 należnymi 
odsetkami i dyskontem, odpowiednio: emitowanych lub zaciągniętych w związku 
z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 
w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających 
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zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa EFTA, w części odpo-
wiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami10.
Zaznaczyć należy, że dążenie do wypełnienia wymagań nałożonych na jednostki 

samorządu terytorialnego w IWZ może powodować, iż przy braku wypracowania 
nadwyżki operacyjnej w niezbędnej wysokości jedynym sposobem będzie pozy-
skanie wpływów z tytułu sprzedaży majątku. Wyprzedawanie majątku jednostki 
samorządu terytorialnego jest niekorzystne zwłaszcza w długim horyzoncie czasu. 
Jako uzasadnione traktuje się tylko sprzedawanie majątku po to, aby pozyskać środki 
na realizację inwestycji.

Najpopularniejsze formy udziału jednostek samorządu 
terytorialnego w rynku kapitałowym i możliwości ich 
stosowania w kontekście IWZ

Jednostki samorządu terytorialnego korzystają z instrumentów rynku finanso-
wego, którego częścią jest rynek kapitałowy. Okres transakcji zawieranych na rynku 
kapitałowym jest dłuższy niż rok i wynosi najczęściej od kilku do kilkunastu lat, 
zawierane transakcje kredytowe są więc średnio- i długoterminowe, a pozyskane 
dzięki nim pieniądze służą głównie wykonywaniu inwestycji11. Przejawami udziału 
jednostek samorządu terytorialnego w rynku kapitałowym jest przede wszystkim 
zaciąganie długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisja papierów warto-
ściowych. Pozyskane dzięki nim środki finansowe służą w przeważającej części 
celom inwestycyjnym, gdyż jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje zasada 
zrównoważenia budżetu w części bieżącej. Popularność stosowania instrumentów 
dłużnych można analizować, biorąc pod uwagę strukturę zobowiązań jednostek 
samorządu terytorialnego.

Wśród zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego według kategorii tytu-
łów dłużnych (tabela 2) wyszczególnia się: papiery wartościowe, kredyty i pożyczki, 
przyjęte depozyty i zobowiązania wymagalne. W latach 2007–2013 przyjęte depozyty 
we wszystkich analizowanych przypadkach były najniższe i nigdy nie osiągnęły 0,1% 
zobowiązań ogółem. W strukturze zobowiązań ogółem każdej grupy jednostek samo-
rządu terytorialnego największy udział miały kredyty i pożyczki, które stanowiły:
• w gminach od prawie 86% w 2007 r. do niemal 99% w latach 2012–2013,
• w miastach na prawach powiatu od ok. 82% w 2007 r. do ponad 91% w 2008 r.,

10 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 243 ust. 1, 3 i 3a.
11 S. Jankowski, Rynek kapitałowy, w: Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. S. Marciniak, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 194.



Małgorzata Magdalena Dworakowska56

• w powiatach od więcej niż 81% w 2007 r. do przeszło 97% w 2012 r.,
• w województwach od powyżej 82% w 2007 r. do niemal 95% w 2008 r.

Tabela 2.  Struktura zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego według kategorii 
tytułów dłużnych w latach 2007–2013 (w %)

Wyszczególnienie
Rok

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gminy

Zobowiązania ogółem, z tego: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

papiery wartościowe 13,0 10,8 10,7 2,4 1,0 0,9 0,7

kredyty i pożyczki 85,8 88,2 88,4 96,9 98,4 98,6 98,6

przyjęte depozyty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zobowiązania wymagalne 1,2 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6

Miasta na prawach powiatu

Zobowiązania ogółem, z tego: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

papiery wartościowe 17,2 8,4 14,2 14,2 14,9 14,1 14,8

kredyty i pożyczki 82,4 91,2 85,6 85,3 84,7 85,6 85,0

przyjęte depozyty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zobowiązania wymagalne 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2

Powiaty

Zobowiązania ogółem, z tego: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

papiery wartościowe 18,4 16,2 13,3 4,0 3,1 2,3 2,6

kredyty i pożyczki 81,3 83,7 86,4 95,6 96,7 97,4 97,3

przyjęte depozyty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zobowiązania wymagalne 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3 0,0

Województwa

Zobowiązania ogółem, z tego: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

papiery wartościowe 17,4 5,1 14,7 7,8 6,6 5,5 5,1

kredyty i pożyczki 82,5 94,8 85,2 92,1 93,4 94,5 92,3

przyjęte depozyty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zobowiązania wymagalne 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 2,6

Ogół jednostek samorządu terytorialnego

Zobowiązania ogółem, z tego: 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

kredyty i pożyczki 83,6 89,6 86,7 91,5 92,0 92,5 91,8

przyjęte depozyty 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

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z wykonania budżetu państwa w latach 2007–2013 – informacja 
o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, Warszawa.



Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – czynnik... 57

Ta zależność dla ogółu jednostek samorządu terytorialnego wahała się między 
niespełna 84% w 2007 r. a ponad 92% w 2012 r. Jedynie w przypadku gmin zaobser-
wowano systematyczny coroczny wzrost udziału kredytów i pożyczek w strukturze 
zobowiązań ogółem, a największa zmiana nastąpiła między 2009 a 2010 r., kiedy 
zaobserwowano skok z 88,4% do 96,9%, czyli wzrost o niemal 9 punktów procento-
wych (p.p.). Wśród zobowiązań ogółem jednostek samorządu terytorialnego popu-
larnością cieszyły się także papiery wartościowe, choć ich udział w tej strukturze był 
zdecydowanie niższy niż kredytów i pożyczek oraz różnie się kształtował w zależności 
od kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Udział papierów wartościowych 
w strukturze zobowiązań ogółem był pomiędzy:
• 0,7% w 2013 r. a 13% w 2007 r. w gminach,
• 8,4% w 2008 r. a 17,2% w 2007 r. w miastach na prawach powiatu,
• 2,3% w 2012 r. a 18,4% w 2007 r. w powiatach,
• 5,1% zarówno w 2008 r., jak i w 2013 r. a 17,4% w 2007 r. w województwach,
• 7,2% w 2012 r. a 15,7% w 2007 r. dla ogółu jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe dane wskazują, że największa rozpiętość wyników była w gminach 
i dodatkowo tylko tam uwidocznił się regularny coroczny spadek udziału papie-
rów wartościowych w strukturze zobowiązań ogółem, a największy był między 
2009 a 2010 r., kiedy zmniejszył się z 10,7% do 2,4%, tj. uległ obniżeniu o ponad 8 
p.p. W zestawieniu z kredytami i pożyczkami oraz papierami wartościowymi zdecy-
dowanie mniejsze znaczenie w strukturze zobowiązań ogółem miały zobowiązania 
wymagalne, których udział był najwyższy:
• w gminach w 2007 r. i osiągnął 1,2%,
• w miastach na prawach powiatu w latach 2007–2008 i 2010–2011 i stanowił 0,4%,
• w powiatach w okresie 2009–2010 i był na poziomie 0,4%,
• w województwach w 2013 r. i osiągnął rekordowo wysoką wartość 2,6%.

Dla porównania największy udział zobowiązań wymagalnych w strukturze 
zobowiązań ogółem wyliczony dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 
był w 2007 r. i stanowił 0,7%.

Powyższe dane świadczą o tym, że największym zainteresowaniem cieszy się 
zaciąganie zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek, które mają zwykle charakter 
długoterminowy. Spośród instrumentów rynku kapitałowego stosowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego należy też odnotować znaczenie emisji papierów 
wartościowych, choć udział tego źródła finansowania w ostatnich latach znacząco 
obniżył się, co najlepiej widać w wyniku analizy danych z gmin, powiatów i woje-
wództw. Warto przy tym zauważyć, że dla ogółu jednostek samorządu terytorialnego 
i poszczególnych ich kategorii w przeważającej liczbie przypadków widoczny był 
ciągły coroczny wzrost kwoty zobowiązań ogółem. Towarzyszył mu niemal za każdym 
razem stały wzrost kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
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Takich tendencji zmian nie było zaś w zakresie kwot zobowiązań z tytułu emisji 
papierów wartościowych – lata spadku zainteresowania tym źródłem finansowania 
przeplatały się z okresami, kiedy ten instrument zyskiwał na popularności. Był on 
najczęściej stosowany w miastach na prawach powiatu i tam prawie w każdym roku 
kwota zobowiązań z tego tytułu się zwiększała. W pozostałych kategoriach jednostek 
samorządu terytorialnego obserwowano zazwyczaj zmniejszenie zainteresowania 
emisją papierów wartościowych. Można więc stwierdzić, iż jednostki samorządu 
terytorialnego z roku na rok są coraz bardziej zadłużone i jako formę zaciągania 
zobowiązań wybierają głównie kredyty i pożyczki. Pozyskiwanie środków finanso-
wych poprzez emisję papierów wartościowych nie jest tak popularne, a nawet ulega 
ograniczeniu, czego przyczyną jest m.in. skomplikowana i czasochłonna procedura 
przygotowania emisji obligacji komunalnych.

Nawiązując do wymogów określonych w IWZ należy podkreślić, że konstrukcja 
wskaźnika wspiera zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów warto-
ściowych w obszarach wyłączonych z IWZ. W pozostałych przypadkach korzystanie 
z kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego jest reglamentowane 
poprzez konieczność stosowania się tych podmiotów do ustalonych limitów zadłu-
żenia. W związku z tym IWZ ogranicza możliwości sięgania po kredyty i pożyczki. 
Podobnie dzieje się w przypadku emitowanych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego papierów wartościowych, którymi są spłacane z dochodów budżetowych 
obligacje ogólne. Oprócz nich są emitowane obligacje przychodowe, które mogą być 
spłacane z przychodów z przedsięwzięcia wykonanego dzięki przeprowadzonej emi-
sji12. Ich spłata nie obciąża budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a wysokość 
zobowiązań wynikających z ich emisji nie jest wliczana do zadłużenia i tym samym 
nie wpływa na poziom IWZ. Stąd istniejące rozwiązania prawne w zakresie limitów 
zadłużenia służą wzmacnianiu zainteresowania taką formą pozyskiwania środków 
finansowych. To oznacza, że zależnie od stosowanej przez jednostki samorządu 
terytorialnego formy udziału w rynku kapitałowym obowiązujące limity zadłużenia 
oddziałują na jej wdrażanie pobudzająco (emisja obligacji przychodowych, zacią-
ganie kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych w obszarach 
wyłączonych z IWZ) lub ograniczająco (zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja 
obligacji ogólnych zgodnie z wymogami IWZ).

12 Por. J. Sierak, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, w: Gospodarka i finanse 
samorządu terytorialnego, red. G. Maśloch, J. Sierak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 196.
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Podsumowanie

Reasumując: występowanie długu komunalnego w gospodarce finansowej jedno-
stek samorządu terytorialnego to konsekwencja rosnących deficytów budżetowych. 
Na ich obecność wpływa korzystanie z przychodów budżetowych zwrotnych, które 
służą przede wszystkim pozyskaniu środków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Na 
możliwości stosowania źródeł o charakterze zwrotnym oddziałują limity zadłużenia 
ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują 
indywidualne wskaźniki zadłużenia, które są wyliczane odrębnie dla każdej jednostki 
samorządu terytorialnego, co pozwala uwzględniać m.in. sytuację budżetową tych 
podmiotów.

Oznaką udziału jednostek samorządu terytorialnego w rynku kapitałowym jest 
zaciąganie długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisja papierów wartościo-
wych w postaci obligacji komunalnych. Środki pozyskane w ten sposób służą głównie 
finansowaniu inwestycji, ponieważ jednostki samorządu terytorialnego są zobligo-
wane przestrzegać zasady zrównoważenia budżetu w części bieżącej. Wprowadzone 
indywidualne wskaźniki zadłużenia powodują ograniczanie zaciągania kredytów 
i pożyczek oraz emisji obligacji ogólnych zgodnie z wymogami zawartymi w IWZ, 
a służą zwiększaniu zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego zarówno 
emisją obligacji przychodowych, jak i zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz emi-
towaniem papierów wartościowych na cele, które nie podlegają ograniczeniom 
indywidualnych wskaźników zadłużenia.
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Debt Limits for Territorial Self-Government Units in Poland 
– Capital Market Share Stimulating or Limiting Factor?

Abstract

The functioning of territorial self-government units involves raising and expending funds 
intended for execution of various public tasks, including investment tasks. Increasingly, 
budgetary income of territorial self-government units proves too low in relation to their 
expenditure needs. The alternative is to obtain funds through repayable budget revenues 
such as loans and credits contracted and funds from sale of securities issued. The use of 
such instruments by territorial self-government units has a bearing on budgetary deficit 
and the resulting municipal debt. Strict debt limits apply and every territorial self-gov-
ernment unit must observe them, which restricts the options of obtaining debt funding.
The objective of this paper is to present the issue of debt incurred by territorial self-gov-
ernment units, with particular attention devoted to applicable debt limits and their impact 
on the share of said entities in the capital market.

Keywords
territorial self-government units, debt limits, territorial self-government unit debt, capital 
market
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Udział podmiotów leczniczych założonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego 

na rynku kapitałowym

Paweł Dzięcioł
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Streszczenie

Wydatki jednostek samorządów terytorialnych (JST) na ochronę zdrowia odgrywały i będą 
odgrywać w Polsce ważną rolę w budżecie JST, dopóki prawo do opieki zdrowotnej będzie 
chronione konstytucją. Jednakże publiczne podmioty lecznicze są często zadłużone, dlatego 
zarządzanie płynnością finansową i długiem wyróżnia się jako główne obszary zarządzania 
ryzykiem finansowym w podmiocie leczniczym.
Udział gminnych, powiatowych i wojewódzkich szpitali na rynku kapitałowym może być 
rozwiązaniem na powyższe kwestie. W opracowaniu syntetyczny sposób omówiono wyko-
rzystanie instrumentów rynku kapitałowego przez te podmioty. Ponadto zaprezentowano 
niezbędne zmiany organizacyjno-prawne oraz zaproponowano przekształcenie średnich 
i dużych szpitali publicznych w spółki akcyjne.

Słowa kluczowe
szpital publiczny, rynek kapitałowy, pozyskanie kapitału, spółka akcyjna

Wprowadzenie

Rynek kapitałowy w Polsce jest stosunkowo młody i mimo wszystko dość ubogi 
w liczbę uczestników. Jednak ten obszar gospodarki cały czas prężnie się rozwija. 
Aktywne na tym rynku są już nie tylko korporacje i duże przedsiębiorstwa, lecz także 
podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Niestety w większości 
publicznych szpitali działalność leczniczą utożsamia się tylko z leczeniem. Niektórzy 
badacze uważają jednak, że coraz częściej produkt jest usługą, a usługa produktem. 
Istotne okazują się również produkty-usługi wspierające lub otaczające biznes. Taką 
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możliwość stwarza udział na rynku kapitałowym i zarządzanie odpowiednimi instru-
mentami. Nowe rozwiązania na rynku medycznym mogą być skuteczną metodą 
na polepszenie sytuacji finansowej w szpitalu publicznym. Opracowanie ma na celu 
określenie możliwości udziału szpitali publicznych na rynku kapitałowym, rozpozna-
nie potrzeby uczestnictwa i podanie możliwych korzyści wynikających z korzystania 
z instrumentów na rynku kapitałowym.

Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego w Polsce

W literaturze przedmiotu wyodrębnia się różne kryteria na potrzeby klasyfika-
cji rynku kapitałowego, jednakże najbardziej ogólny podział przyjmuje publiczny 
i niepubliczny charakter rynku. Ustawodawca rozumie ofertę publiczną jako udo-
stępnienie co najmniej stu pięćdziesięciu osobom lub nieoznaczonemu adresatowi 
informacji o papierach wartościowych i sposobie ich nabycia1. Rynek niepubliczny, 
nazywany potocznie prywatnym, charakteryzuje się indywidualnym kontaktem 
inwestora z emitentem2.

Rynek kapitałowy pełni podstawową funkcję mobilizacji kapitału, tj. transfor-
macji oszczędności w inwestycje. Jednakże najważniejszą cechą rynku kapitałowego 
jest umożliwienie pozyskania kapitału w drodze emisji długoterminowych papierów 
wartościowych przez emitenta3, które najczęściej przybierają postać akcji lub obligacji. 
Instrumenty rynku kapitałowego można podzielić ze względu na stopień płynności 
i pewności. Pierwszym z nich są papiery wartościowe o małym stopniu płynności, 
ale dużej pewności – instrumenty dłużne (obligacje). Kolejne charakteryzują się bar-
dzo zróżnicowanym stopniem płynności i ryzyka – instrumenty udziałowe (akcje). 
Następnie uznaje się certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne, 
listy zastawne i instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje, warranty)4.

Obligacja jest definiowana jako instrument dłużny, którego emitent zobowiązuje 
się wobec inwestora do zwrócenia pożyczonej kwoty wraz z odsetkami w ściśle okre-
ślonym terminie5. Istnieje szeroka klasyfikacja obligacji komunalnych (rysunek 1), 
tj. emitowanych przez samorządy terytorialne, jednakże w znacznej mierze można 
ten podział zastosować do szeroko rozumianych obligacji, a nie tylko komunalnych. 

1 Art. 3 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2013 r. poz. 433 a.

2 S. Thiel, Rynek kapitałowy i terminowy, Warszawa 2007, s. 7.
3 Ibidem, s. 7.
4 K. Stopczyński, Funkcjonowanie i rozwój rynku kapitałowego, http://www.mikroekonomia.net 

(25.04.2015), s. 5–8.
5 F. J. Fabozzi, Rynki obligacji. Analiza i strategia, Warszawa 2001, s. 1.
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Obligacje ogólne pełnią szczególną funkcję w samorządach terytorialnych, ponieważ 
są oparte na zaufaniu do danej instytucji – emitenta6. Wiąże się to oczywiście z niską 
stopą zwrotu, ale tanim pozyskaniem środków dla emitenta. Instrumenty dłużne 
powinny być jednak częścią polityki finansowej dużych miast, powiatów i województw 
z uwagi na duże potrzeby inwestycyjne, a samo oprocentowanie instrumentu powinno 
być zbliżone do oferty banków, aby emisja była skuteczna7. Ważnym elementem emisji 
papierów dłużnych może być zabezpieczenie obligacji przyjmujące postać zastawu, 
hipoteki, gwarancji lub poręczenia.

Najbardziej znanym instrumentem udziałowym jest akcja. Podobnie jak obligacja 
służy ona transferowi kapitału, jednakże emisji akcji może dokonać wyłącznie spółka 
akcyjna. O ile w przypadku obligacji inwestor otrzymuje pewną informację o przy-
szłym zysku, o tyle akcjonariusz wraz z nabyciem akcji nabywa prawa, takie jak8:
• prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
• prawo do dywidendy,
• prawo do udziału w masie likwidacyjnej,
• prawo poboru.

W przypadku przekształcenia szpitali tworzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego (JST) w spółki akcyjne i emisji akcji nasuwa się kwestia ewentualnego 
konfliktu praw własnościowych do szpitala z obowiązkiem zapewnienia dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej przez władze publiczne, gwarantowanym w art. 68 
Konstytucji RP9. W przypadku spółek kapitałowych można zagwarantować pakiet 
kontrolny udziałów lub akcji dla samorządu.

Jak już podkreślono na początku, należy rozdzielić rynek kapitałowy prywatny 
od rynku publicznego. Zdecydowana większość spółek akcyjnych w Polsce nie 
oferuje publicznie sprzedaży swoich akcji. Warto dodać, że aby spółka akcyjna stała 
się tzw. spółką publiczną, to musi uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego10.

Podsumowując: emisja akcji wiąże się z pozyskaniem środków dla emitenta. 
W zamian za to akcjonariusz nabywa ściśle określone prawa do spółki (m.in. prawo 
do dywidendy). Dobrze zarządzany szpital może być rentowny, a co za tym idzie 
skupiający uwagę funduszy inwestycyjnych, banków czy prywatnych inwestorów. 
Przykładami szpitali efektywnych ekonomicznie są m.in. te w Limanowej i w Śremie, 

6 G. Kozuń-Cieślak, Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, 
Warszawa 2008, s. 57–61.

7 A. Borodo, Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne, Bydgoszcz 2000, 
s. 273–274.

8 K. Jajuga, Akcje i instrumenty pochodne, Warszawa 2006, s. 5.
9 Art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
10 K. Jajuga, Akcje i instrumenty…, op.cit., s. 13.
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które osiągnęły w 2013 r. zysk netto odpowiednio 1,1 mln zł11 i 3,5 mln zł12. Oczy-
wiście w ślad za efektywnością ekonomiczną nie musi iść efektywność działalności 
leczniczej, jednakże łatwiej inwestować w aparaturę medyczną lub infrastrukturę, 
kiedy się dysponuje zyskiem netto niż kiedy należy obsługiwać dług, który z każdym 
rokiem się powiększa.

Udział JST na rynku szpitali publicznych

W Polsce w 2014 r. działały 924 szpitale, w tym ponad 600 to publiczne podmioty13. 
Liczba powiatów sięga w Polsce 314 jednostek, w związku z tym średnio na jeden 
powiat przypada niemal 2,9 szpitale. Najbardziej popularną formą prowadzenia 
szpitali, zwłaszcza tworzonych przez JST, jest SPZOZ14. Spośród wielu postulatów 
reformujących ochronę zdrowia warto przytoczyć dwa. Pierwszy z nich skupia się 
na zbyt dużej liczbie szpitali w Polsce. Drugi, pośrednio wynikający z pierwszego, 
proponuje przeniesienie większości prostych świadczeń ambulatoryjnych ze szpitala 
do lokalnych przychodni.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie terytorialnym ochrona zdrowia 
w szczególności należy do zadań własnych gminy15. Ponadto promocja i ochrona 
zdrowia jest także zadaniem własnym powiatu na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o samorządzie powiatowym16. W art. 4 ustawy o działalności leczniczej dokonano 
ścisłego podziału podmiotów leczniczych na siedem grup, w tym: przedsiębiorcy, 
SPZOZ-y i jednostki budżetowe. Natomiast analiza art. 6 pozwala wyróżnić podmioty 
lecznicze tworzone przez Skarb Państwa, JST i uczelnie medyczne17. Zatem możliwości 
organizacyjno-prawne prowadzenia działalności leczniczej są prawie nieograniczone.

Nie ma wątpliwości, że ochrona zdrowia jest ważnym elementem działalności JST 
w Polsce. Warto jednak przedstawić udział wydatków na opiekę zdrowia w wydat-
kach samorządów – w gminie ok. 1,07%, w powiecie ok. 5,73%, a w województwie 
ok. 5,89%. O ile wydatki na ochronę zdrowia stanowią mały procent budżetu gminy, 
o tyle na szczeblu powiatowym i wojewódzkim sięgają 5–6% (tabela 1). Niestety część 

11 PA, Szpital z zyskiem ponad 1 mln zł, 2014, http://limanowa.in/wydarzenia,18317.html (26.04.2015).
12 Szpital w Śremie sp. z o.o., Sprawozdanie z działalności spółki „Szpital w Śremie” za rok obrotowy 

2013, Śrem 2014, http://szpitalsrem.nbip.pl/szpitalsrem/# (26.04.2015).
13 Magellan SA, Sytuacja finansowa szpitali w Polsce, 2014, s. 9, http://www.magellansa.pl/Portals/1/ 

Files/Raporty%20rynkowe/Raport_Sytuacja%20finansowa%20szpitali%20 w%20Polsce.pdf (27.04.2015).
14 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
15 Art. 7 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 1990 r. Nr 16, 

poz. 95 z późn. zm.
16 Art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998 r. Nr 91, 

poz. 578.
17 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
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wydatków jest przeznaczana na pokrycie strat i obsługę długu, który średnio wynosi 
kilkanaście milionów złotych dla jednego szpitala publicznego.

Tabela 1. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach ogółem JST (w mln zł)

JST Wydatki 2011 
[w mln zł] 

2012 
[w mln zł] 

2013 
[w mln zł] 

Gminy
Ochrona Zdrowia 1588,7 

(1,12%) 
1414,5 
(0,99%) 

1599,7 
(1,10%) 

Ogółem 141 197,3 142 222,2 144 395,0

Powiaty
Ochrona Zdrowia 1516,6 

(6,30%) 
1148,9 
(5,11%) 

1327,3 
(5,79%) 

Ogółem 24 058,7 22 476,5 22 916,5

Województwa
Ochrona Zdrowia 984,1 

(6,02%) 
951,1 

(6,03%) 
927,3 

(5,61%) 

Ogółem 16 338,6 15 760,5 16 527,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Finanse publiczne, Warszawa 2014, http://stat.gov.pl (26.04.2015).

Skoro jednostki samorządu terytorialnego wsparły publiczne szpitale na skalę 
1,325 mld zł (34,39% z 3,854 mld zł18) rocznie w 2013 r. łącznie, to potrzeba zarzą-
dzania tym kapitałem jest znaczna. Można porównać powyższą kwotę z wielkością 
rynku usług medycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), 
która sięga 58,39 mld zł, 62,15 mld zł i 63,23 mld zł odpowiednio w 2011, 2012 
i 2013 r.19. Należy jednak pamiętać, że świadczenia szpitalne stanowią tylko część 
świadczeń refundowanych przez NFZ. Natomiast koszty NFZ w zakresie refundacji 
świadczeń szpitalnych wynoszą 27,48 mld zł, 29,85 mld zł i 30,16 mld zł odpowied-
nio w 2011, 2012 i 2013 r.20. W tym przypadku wydatki JST na szpitale publiczne 
opiewają na 4,0–5,1% wielkości świadczeń szpitalnych refundowanych przez NFZ, 
a przecież umowę z NFZ na refundację świadczeń szpitalnych mają podpisane też 
szpitale prywatne. Aby dopełnić obrazu, dodaje się, że w latach 2008–2013 średnio 
aż w 138 SPZOZ-ach rocznie miały miejsce egzekucje komornicze, a średnioroczna 
kwota wierzytelności wynosiła ok. 218 mln zł21 w skali kraju.

18 Uznaje się, że 34,39% wydatków JST na ochronę zdrowia trafia do szpitali publicznych. Szerzej: 
Magellan SA, Sytuacja finansowa…, op.cit.

19 P. Dzięcioł, Rola akredytacji w zarządzaniu szpitalem, Warszawa 2015, s. 42.
20 Magellan SA, Sytuacja finansowa…, op.cit., s. 22.
21 Medinfo, Coraz trudniej o środki na inwestycje, „Liderzy rynku medycznego 2014” 2014, nr 1, s. 7.
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Możliwości wykorzystania instrumentów na rynku kapitałowym 
przez szpitale publiczne

Mając na uwadze względnie prostą formułę instrumentów dłużnych (obligacje) 
oraz udziałowych (akcje), warto przede wszystkim omówić możliwości korzystania 
z nich przez szpitale tworzone przez JST. Punktem wyjścia rozważań winna być forma 
organizacyjno-prawna szpitala JST. Jak już wspomniano, według nowej nomen-
klatura zakładu opieki zdrowotnej przyjętej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej podmiot leczniczy obejmuje najbardziej popularne formy 
prowadzenia działalności szpitalnej – SPZOZ-y i spółki kapitałowe. Dodatkowo 
od 2011 r. ustawodawca ułatwia i daje konkretne środki na przekształcenie starych 
SPZOZ-ów na nowoczesne spółki kapitałowe22 (zazwyczaj sp. z o.o.).

Ustawodawca dopuszcza emisję obligacji przez gminy, powiaty i województwa 
w nowej ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, kontynuując postanowienia 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. W nowej ustawie przyjęto definicję 
obligacji w art. 4 ust. 1. Ponadto wprowadzono minimalną wartość nominalną 
obligacji stanowiącej równowartość co najmniej 100 000 euro23. Co ważne, prawa 
i obowiązki emitenta i obligatariuszy określają warunki emisji, w tym świadczenia 
i sposób ich realizacji, chociaż najważniejsze elementy emisji wymieniono w art. 6 
ustawy o obligacjach.

Jak zauważa A. Borodo, wpływy z obligacji mogą być znaczne, jeśli warunki ich 
emitowania będą korzystne dla ewentualnych nabywców, a dominującym sposobem 
emisji przez JST obligacji tzw. komunalnych jest tryb niepubliczny. Emitent obligacji 
samorządowych jest obowiązany do ustalenia celu emisji i nie może przeznaczyć 
środków pochodzących z emisji obligacji na inny cel24. Najważniejszym de facto 
pojęciem z punktu widzenia emitenta jest koszt emisji i możliwe przychody. Do 
analizy obligacji można wykorzystać trzy podstawowe wartości: skorygowana war-
tość rynkowa obligacji (Vo), koszt kapitału pozyskanego w wyniku emisji obligacji 
o stałym oprocentowaniu z rocznymi płatnościami odsetek (CB) i wartość obligacji 
(Vo’) – wartość bieżąca strumieni pieniężnych (rysunek 2). W poniższych wzorach 
przyjęto, że Po – rynkowa cena obligacji; m – liczba miesięcy od ostatniej wypłaty 
odsetek; I – wartość rocznych odsetek od obligacji; VN – cena nominalna obligacji; 
N – wartość nominalna obligacji; r – wymagana roczna stopa zwrotu z obligacji25.

22 Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, red. P. Horosz, Warszawa 2012, s. 34–35.
23 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz.U. 2015 poz. 238.
24 A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, wydanie 6, Warszawa 2012, s. 178–180.
25 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, 

procesy, Warszawa 2006, s. 92–93.
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Rysunek 2. Podstawowa analiza wartości obligacji

Vo = Po 1− m
12

× I
VN

⎛
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+…+ In
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n

∑ + N
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Źródło: M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, 
Warszawa 2006, s. 92–93.

Ryzyko inwestycji w obligacje jest zasadniczo determinowane przez dwie niewia-
dome – niedotrzymanie warunków i stopę procentową. Pierwszą niewiadomą można 
ocenić przy pomocy ratingu obligacji autorstwa agencji ratingowych. Ryzyko stopy 
procentowej dzieli się na ryzyko ceny i ryzyko reinwestowania. Pomocnym narzędziem 
może być analiza głównych składowych, która określa czynniki kształtujące zmiany 
krzywej rentowności wyznaczane na podstawie wektora YTM – E(YTM) stóp zwrotu26.

Aby mówić o możliwości emisji akcji przez podmiot, przede wszystkim musi 
on je wcześniej posiadać. Jednakże samorządy mogą założyć spółkę akcyjną w celu 
prowadzenia szpitala publicznego. Przekształcenie SPZOZ-u w spółkę kapitałową 
jest promowane przez ustawodawcę (np. poprzez umorzenie zobowiązań, dotację 
celową lub umorzenie należności z tytułu zobowiązań podatkowych)27. Jest jeszcze 
jeden powód, który przemawia za zmianą formy organizacyjno-prawnej. Istotę 
władztwa zakładowego stanowi zakres upoważnień dla organów zakładu28. Jak widać 
w tabeli 1, prawo do zaciągania zobowiązań bywa wykorzystywane nagminnie. 
Niestety odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za rażące naruszenie prawa 
przez funkcjonariusza publicznego nie może przewyższać dwunastokrotności wyna-
grodzenia miesięcznego29. W przypadku spółek kapitałowych członkowie zarządu 
odpowiadają całym swoim majątkiem30. Dlatego warto rozważyć przekształcenie 
SPZOZ-ów w spółkę kapitałową. Natomiast dodatkowym walorem spółki akcyjnej 
jest możliwość pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji.

26 Szerzej: Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, red. G. Trzpiot, 
Warszawa 2010, s. 29–33.

27 Szerzej: Skomercjalizowane szpitale…, op.cit., s. 37–40.
28 H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, wydanie 3, Warszawa 2014, s. 45.
29 Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za 

rażące naruszenie prawa, Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173.
30 Art. 299 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r. Nr 94, 

poz. 1037 z późn. zm.
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Podsumowanie

Udział szpitali publicznych na rynku kapitałowym nie jest jeszcze popularną 
formą zarządzania finansami w jednostce. Jednakże możliwość pozyskania taniego 
kapitału obarczonego niskim ryzykiem może skłaniać do emisji obligacji przez 
podmiot leczniczy. Natomiast przekształcenie szpitala publicznego w spółkę akcyjną 
i emisja akcji może być elementem budowania zaufania do instytucji, a także formą 
promocji. Niestety bez dokonania odpowiednich zmian, edukacji potencjalnych 
interesariuszy i promocji skala stosowania powyższych instrumentów będzie miała 
charakter peryferyjny.
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Participation of Public Hospitals Established  
by Territorial Governments in Capital Market

Abstract

Expenses of territorial governments (JST) for health care have done significant role in JST 
budget, as long as constitution protects the right to health care. Nevertheless public hos-
pitals are often indebted, so management of financial liquidity and of debt are stood out 
as main areas of financial risk management in public hospitals.
The participation of public hospitals in capital market may be a solution for named issues. 
Use of instruments in capital market through these entities was synthetic conferred. Fur-
thermore, necessary organizational and law changes were presented and transformation 
of medium and large public hospital in joint-stock company was proposed.

Keywords
public hospital, capital market, gain of capital, joint-stock company
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Analiza struktury instrumentów  
finansowych służących finansowaniu deficytu 

wybranych miast na prawach powiatu 
w latach 2005–2014

Katarzyna Głowala
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Streszczenie

„Ostatnio pojawia się wiele głosów krytycznych na temat sektora samorządowego jako 
rzekomo kluczowego podmiotu przyczyniającego się do ogromnej skali i dynamiki wzro-
stowej zadłużenia sektora finansów publicznych”1. Należy jednak zauważyć, iż dług sektora 
samorządowego, który jest finansowany instrumentami zewnętrznymi, ma charakter 
prorozwojowy, związany z pozyskiwaniem środków niezbędnych do realizacji określonych 
przedsięwzięć inwestycyjnych, a korzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego 
z instrumentów finansowych służących sfinansowaniu deficytu stanowi naturalny skutek 
prowadzenia gospodarki finansowej w warunkach gospodarki rynkowej.
Niniejsze opracowanie ma na celu analizę struktury instrumentów finansowych służących 
finansowaniu deficytu wybranych miast na prawach powiatu, gdyż ich charakter przekłada 
się na wzrost potencjału inwestycyjnego danej jednostki samorządu terytorialnego. Analizy 
tej dokonano na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu następujących 
trzech miasta na prawach powiatu: Lublina, Olsztyna i Łodzi.
W pierwszej części opracowania przedstawiono rolę deficytu budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie obecnie obowiązującego prawa finansowego. W drugiej czę-
ści zaprezentowano analizę sytuacji finansowej ww. miast na prawach powiatu w latach 
2005–2014, a także analizę struktury instrumentów służących sfinansowaniu deficytu tych 
miast. Na końcu przedstawiono wnioski ze wspomnianej analizy.

1 M. Poniatowicz, Dobry dług versus zły dług, czyli o specyfice zadłużenia sektora samorządowego, 
w: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu budżetowego, red. J. Szołno-Koguc, 
A. Pomorska, Warszawa 2011, s. 488.
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Słowa kluczowe
deficyt budżetowy, dochody i wydatki budżetowe, polityka inwestycyjna, kredyty, pożyczki, 
papiery wartościowe, źródła sfinansowania deficytu, jednostki samorządu terytorialnego

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(zwaną dalej ustawą) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego (JST) stanowi odpowiednio nadwyżkę albo deficyt budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego. Nadwyżka budżetowa występuje wtedy, gdy 
dochody w danym roku przekraczają wydatki w tymże roku, a w przypadku deficytu 
jest to sytuacja odwrotna2. Pojawienie się deficytu budżetowego, w szczególności 
w sytuacji, kiedy jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania współfinanso-
wane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), nie musi jednak oznaczać, że jednostka 
samorządu terytorialnego ma problemy finansowe.

Można wyróżnić przynajmniej trzy teoretyczne sytuacje, w których budżet 
jednostki samorządu terytorialnego wykazuje deficyt. Po pierwsze, w sytuacji, gdy 
w jednym roku w budżecie wystąpiła nadwyżka, w kolejnym roku jej naturalnym 
następstwem jest deficyt. Uchwalenie budżetu z deficytem jest bowiem jedyną 
możliwością wykorzystania nadwyżki z roku poprzedniego. Po drugie, w sytuacji, 
gdy źródła dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie wystarczają 
do realizacji zadań publicznych w danym roku budżetowym, a także wtedy, gdy 
jednostka samorządu terytorialnego nie dysponuje nadwyżkami z lat ubiegłych. 
Kolejna z sytuacji, w której budżet jednostki samorządu terytorialnego wykazuje 
deficyt, ma miejsce wówczas, gdy władze samorządowe decydują się na prowadzenie 
intensywnej polityki inwestycyjnej, a deficyt jest wykorzystywany jako instrument 
polityki inwestycyjnej.

Dzięki instrumentom służącym sfinansowaniu deficytu (m.in. zaciągniętej 
pożyczce, zaciągniętemu kredytowi) jednostka samorządu terytorialnego przyśpie-
sza moment oddania np. budowanego obiektu do eksploatacji. Deficyt jest wówczas 

2 Najbardziej pożądanym stanem jest równość uchwalonych dochodów i wydatków budżetowych. 
Jednak budżet jednostki samorządu terytorialnego może być uchwalony zarówno z nadwyżką, jak i z defi-
cytem. Obowiązująca w teorii finansów zasada równowagi budżetowej jest bowiem realizowana nie przez 
wymóg uchwalenia dochodów i wydatków na tym samym poziomie, lecz jedynie przez nałożenie na organ 
stanowiący obowiązku wskazania źródeł pokrycia deficytu lub sposobu wykorzystania nadwyżki.
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efektem przemyślanej gospodarki finansowej i bardzo często przyczynia się do rozwoju 
gminy, powiatu czy województwa. W związku z powyższym niniejsze opracowanie 
ma na celu analizę struktury instrumentów służących sfinansowaniu tego deficytu 
w latach 2005–2014, gdyż „samorząd terytorialny odseparowany od instrumentów 
dłużnych to nie tylko fikcja, ale nawet koncepcja niebezpieczna, bezpośrednio prze-
kładająca się na zamrożenie inwestycji lokalnych i regionalnych, a w konsekwencji 
zagrażająca wzrostowi PKB”3.

Rola deficytu w gospodarce finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego

Pojawienie się deficytu wymusza na organie stanowiącym jednostki samorządu 
terytorialnego wskazanie źródeł jego sfinansowania. Zgodnie bowiem z art. 217 ust. 2 
ustawy deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany 
przychodami pochodzącymi:
1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samo-

rządu terytorialnego,
2) z kredytów,
3) z pożyczek,
4) z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
5) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
6) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemi-
towanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Jednostka samorządu terytorialnego sięga wówczas po przychody, które z wyjąt-

kiem przychodów własnych, czyli nadwyżek z lat ubiegłych i wpływów z prywatyzacji 
majątku jednostki samorządu terytorialnego, po pewnym czasie należy zwrócić, 
a ponadto obsługiwać w postaci odsetek, dyskonta itp. Ta część przychodów, która 
kumuluje się w kolejnych latach w postaci niespłaconego długu, stanowi dług publiczny 
jednostki samorządu terytorialnego.

„Korzystanie przez jednostkę samorządu terytorialnego z ww. instrumentów 
finansowych służących sfinansowaniu deficytu odbywa się jednakże na nieco odmien-
nych warunkach i zasadach niż inni uczestnicy rynków kapitałowych. Wynika to nie 
tylko z konieczności przeprowadzenia postępowania przetargowego mającego na celu 
wybranie kredytodawcy (w przypadku obligacji komunalnych), lecz także z daleko 

3 M. Poniatowicz, Dobry dług versus zły dług…, op.cit., s. 489.
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posuniętej regulacji prawnej, dotyczącej rodzajów kredytów i obligacji, jakie mogą 
zaciągać i emitować JST, oraz kwoty ich łącznego zadłużenia”4.

Do najważniejszych regulacji prawnych dotyczących finansowania deficytu jed-
nostek samorządu terytorialnego należy zaliczyć:
1. „Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz 

emitować papiery wartościowe na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jed-

nostki samorządu terytorialnego,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu teryto-

rialnego,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów warto-

ściowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej”5.
2. „Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z prze-

znaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podlegają spłacie lub wykupowi 
w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane”6.

3. „Na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach 
przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego JST mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych”7.

4. „Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych 
papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale 
budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku ubiegania się 
przez jednostkę samorządu terytorialnego o kredyt lub pożyczkę na cele, o któ-
rych mowa wyżej, a także w przypadku zamiaru emisji papierów wartościowych 
na te cele zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany uzyskać 
opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki 
lub wykupu papierów wartościowych”8.

5. „Jednostka samorządu terytorialnego może skorzystać tylko z takich instrumen-
tów zwrotnego finansowania, których koszty obsługi są ponoszone co najmniej 
raz do roku, przy czym:

4 W. Gonet, Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Warszawa 
2006, s. 82.

5 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm. art. 89 
ust. 1.

6 Ibidem, art. 89 ust. 2.
7 Ibidem, art. 90.
8 Ibidem, art. 91.
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1) dyskonto od emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów 
wartościowych nie może przekraczać 5% wartości nominalnej,

2) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna”9.
Natomiast do najważniejszych regulacji prawnych dotyczących kwoty i łącznego 

zadłużenia należy zaliczyć:
1. „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić 

budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym 
roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających 
w danym roku budżetowym:
a) spłat raty kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami 

od kredytów i pożyczek,
b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem 

od papierów wartościowych,
c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

  do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną 
z obliczanych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększo-
nych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 
do dochodów ogółem budżetu, obliczoną wg wzoru (jest to tzw. indywidualny 
wskaźnik zadłużenia):
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gdzie poszczególne symbole oznaczają:
 R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów 
i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych,
 O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dys-
konto od papierów wartościowych oraz spłaty kwoty wynikających z udzielonych 
poręczeń i gwarancji,
D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db – dochody bieżące,
Sm – dochody ze sprzedaży majątku,
Wb – wydatki bieżące,
n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n – 1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

9 Ibidem, art. 92 ust. 1.
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n – 2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n – 3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

2. Przy obliczaniu powyższej relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy 
przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczania relacji 
dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze 
sprawozdań rocznych.

3. Ograniczenia, o którym mowa w pkt. 1, nie stosuje się natomiast do:
a) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą 

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środkiów z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), wraz z należnymi odsetkami,

b) wykupu papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą 
na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegają-
cych zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), wraz z należnymi 
odsetkami i dyskontem,

c) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym reali-
zującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub 
zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten ma zastosowanie do 
odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy”10.
Należy jednak zaznaczyć, że wyżej wymienione regulacje prawne dotyczące kwoty 

i łącznego zadłużenia obowiązują dopiero od 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z obecnie 
już nieobowiązującymi regulacjami ustawy o finansach publicznych łączna kwota 
długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie mogła 
przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Natomiast łączna 
kwota przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek 
wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów 
papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych, potencjalnych 
spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

10 Ibidem, art. 243.
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poręczeń oraz gwarancji nie mogła przekroczyć 15% dochodów jednostki samorządu 
terytorialnego planowanych na dany rok budżetowy.

Analiza struktury instrumentów finansowych służących 
finansowaniu deficytu w latach 2005–2014 następujących miast 
na prawach powiatu: Lublina, Olsztyna i Łodzi

Aby pokazać praktyczne zastosowanie powyższych rozważań, dokonano analizy 
struktury instrumentów finansowych służących finansowaniu deficytu wybranych 
miast na prawach powiatu w latach 2005–2014. Dla celów niniejszego opracowania 
wybrano trzy miasta mające status miast na prawach powiatu: Lublin, Olsztyn i Łódź. 
Wspomniana analiza nie może jednakże zostać dokonana bez krótkiego przedsta-
wienia sytuacji finansowej wymienionych miast.

Wykres 1. Dochody i wydatki miasta Lublin w latach 2005–2014 (w zł)
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Źródło: zestawienie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za lata 2005–2014.

Z powyższego wykresu wynika, iż Lublin do 2007 r. miał bardzo niski deficyt 
(poza 2005 r., w którym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 5 021 397 zł). 
Od 2007 r. różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi z roku na rok była 
coraz większa – w 2009 r. wyniosła 188 254 096 zł, natomiast w 2014 r. – 202 085 908 zł. 
Zauważenia wymaga, iż wynik budżetu bieżącego, czyli różnica między dochodami 
a wydatkami w części bieżącej budżetu, była dodatnia.
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Wykres 2. Dochody i wydatki miasta Olsztyn w latach 2005–2014 (w zł)
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Źródło: zestawienie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Olsztyn za lata 2005–2014.

Z wykresu 2 wynika, iż od 2005 r. do 2008 r. miasto zanotowało nadwyżkę 
budżetową. Lata 2009, 2010 i 2011 to lata, w których różnica między dochodami 
a wydatkami była ujemna i wyniosła odpowiednio –82 711 581 zł, – 111 116 414 zł 
i –37 348 332 zł przy dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi. 
Natomiast kolejne lata (2012–2014) to dodatnia różnica między dochodami a wydat-
kami w wysokości od 23 626 104 zł do 34 918 659 zł.

Wykres 3. Dochody i wydatki miasta Łódź w latach 2005–2014 (w zł)
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Źródło: zestawienie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łódź za lata 2005–2014.

Z wykresu 3 wynika, iż wraz ze wzrostem wielkości dochodów budżetowych 
i wydatków budżetowych dynamika wzrostu deficytu jest z roku na rok większa. 
Ujemna różnica między dochodami a wydatkami w 2005 r. wyniosła –51 464 385 zł, 
natomiast w 2014 r. już –441 348 705 zł.
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W celu potwierdzenia powyższych wniosków należy przedstawić strukturę instru-
mentów finansowych służących finansowaniu deficytu tych trzech miast w latach 
2005–2014. Wykresy 4, 5 i 6 przedstawiają strukturę instrumentów finansowych 
służących finansowaniu deficytu odpowiednio: miasta Lublin, miasta Olsztyn i miasta 
Łódź w latach 2005–2014.

Wykres 4.  Struktura instrumentów finansowych służących finansowaniu deficytu miasta 
Lublin w latach 2005–2014 (w zł)
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Źródło: zestawienie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za lata 2005–2014.
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Z wykresu 4 wynika, iż w strukturze instrumentów finansowych służących finan-
sowaniu deficytu do 2008 r. dominowały kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku 
krajowym. Natomiast od 2010 r. – kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagra-
nicznym (m.in. kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą 
w Luksemburgu, a także kredyt zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą 
w Paryżu). Lublin w 2009 r. pozyskał środki finansowe w wysokości 100 000 000 zł 
z tytułu emisji papierów wartościowych na realizację wydatków majątkowych ujętych 
w budżecie miasta Lublin na 2009 r. nieznajdujących pokrycia w dochodach, w szcze-
gólności na budowę i modernizację dróg oraz inne konieczne koszty towarzyszące 
realizacji inwestycji drogowych, a także budowę obiektów edukacyjnych, sportowych 
i rekreacyjnych. Natomiast w 2014 r. środki w wysokości 20 000 000 zł pochodziły 
z emisji obligacji przychodowych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwesty-
cyjnego pt. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie”.

Wykres 5.  Struktura instrumentów finansowych służących finansowaniu deficytu miasta 
Olsztyn w latach 2005–2014 (w zł)
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Źródło: zestawienie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Olsztyn za lata 2005–2014.
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Z wykresu 5 wynika, iż miasto Olsztyn w badanym okresie zdywersyfikowało 
portfel instrumentów finansowych, dzięki którym sfinansowało realizację przedsię-
wzięć inwestycyjnych. Jednakże w latach 2009–2011 instrumentem, który domino-
wał, były przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek udzielonych ze środków 
publicznych (to przede wszystkim pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację dużego projektu inwestycyjnego 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – koszt inwestycji sięgnął blisko 400 mln zł, 
w ramach projektu zmodernizowano Olsztyńską Oczyszczalnię Ścieków „Łyna”, wybu-
dowano suszarnię i spalarnię odpadów; zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody 
„Zachód”, zmodernizowano i wybudowano kilometry sieci sanitarnej, wodociągowej 
i deszczowej; projekt był współfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu 
Spójności). W latach 2005–2006 Olsztyn pozyskał środki z emisji obligacji w 2005 r. 
w wysokości 9 000 000 zł i w 2006 r. w wysokości 14 000 000 zł.

Wykres 6.  Struktura instrumentów finansowych służących finansowaniu deficytu miasta 
Łódź w latach 2005–2014 (w zł)
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Źródło: zestawienie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łódź za lata 2005–2014.
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Z wykresu 6 wynika, iż dominującym instrumentem służącym sfinansowaniu 
deficytu miasta Łódź były przychody pochodzące z kredytów i pożyczek zaciągniętych 
na rynku krajowym. Jednakże, co ciekawe, miasto Łódź w badanym okresie pozyskało 
przychody z wyemitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 1 055 440 000 zł 
(2009 r. – 90 000 000 zł, 2011 r. – 169 920 000 zł, 2012 r. – 221 400 000 zł, 2013 r. 
– 324 120 000 zł, 2014 r. – 250 000 000 zł), co może świadczyć o dużym poziomie 
zaufania do prowadzonej polityki finansowej przez władze miasta i wykorzystywaniu 
deficytu jako instrumentu intensywnej polityki inwestycyjnej.

Podsumowanie

Deficyt budżetowy jest instrumentem polityki inwestycyjnej. „Inwestycje samo-
rządowe winny być finansowane instrumentami finansowymi o charakterze dłu-
goterminowym z uwagi na: możliwość rozłożenia w czasie obciążeń wydatków 
inwestycyjnych na przyszłe pokolenia (dostosowanie ponoszonych obciążeń do 
uzyskiwanych korzyści) i wyższy poziom efektywności takiego źródła finansowania, 
a także nieuzasadnione wahania wysokości podatków. Podwyżki poziomu obciążeń 
podatkowych dokonywane w celu zdobycia środków na finansowanie inwestycji 
samorządowych mogą spowodować migracje mieszkańców do jednostek, gdzie 
obciążenia mieszkańców podatkami lokalnymi są niższe”11. Ponadto przy wyko-
rzystywaniu deficytu jako instrumentu polityki inwestycyjnej możemy mieć do 
czynienia z tzw. efektem popytowym inwestycji, który w przyszłości może przełożyć 
się na wzrost dochodów budżetowych.

Dzięki instrumentom służącym sfinansowaniu deficytu (sprzedaży papierów 
wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek) jednostka samorządu terytorialnego przyśpiesza moment 
oddania np. budowanego obiektu do eksploatacji, w przypadku analizowanych miast: 
Olsztyna – gospodarka wodno-ściekowa, Lublina – budowa zespołu krytych pływalni, 
Łodzi – gospodarka odpadami komunalnymi. Wybór konkretnych instrumentów 
finansowych służących sfinansowaniu deficytu zależy w szczególności od polityki 
finansowej prowadzonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego i powinien 
być uzależniony od możliwości ich spłaty, ale przede wszystkim musi uwzględniać 
regulacje prawne dotyczące rodzajów kredytów i obligacji, jakie mogą zaciągać 
i emitować jednostki samorządu terytorialnego, oraz kwoty ich łącznego zadłużenia.

Na podstawie dokonanej analizy struktury instrumentów finansowych służących 
finansowaniu deficytu miast Lublina, Olsztyna i Łodzi można stwierdzić, iż jednostki 

11 M. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2005, s. 101.
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samorządu terytorialnego, nie będąc prawnie zobligowane do posiadania zrównowa-
żonego budżetu, stają się coraz bardziej aktywnymi pożyczkobiorcami i uczestnikami 
rynku kapitałowego. Jednakże wymienione miasta (poza Łodzią) sporadycznie (dwa 
razy na dziesięć lat) skorzystały z emisji papierów wartościowych, „gdyż od strony 
proceduralnej emisja obligacji z uwagi na liczne formalności prawne i techniczne 
związane z poszczególnymi etapami emisji, obsługą zobowiązań i wykupem obliga-
cji jest z pewnością bardziej skomplikowana niż uzyskanie kredytu bankowego”12. 
Ponadto na podstawie dokonanej analizy widać malejący udział pożyczek i kredytów 
zaciągniętych na ryku krajowym, co w dobie dużej absorpcji środków unijnych nie 
powinno mieć miejsca.
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Analysis of the Structure of Financial Instruments  
for the Deficit of Selected Towns with County Rights 

from 2005–2014

Abstract

“Recently, there are many critical voices on the local government sector as a key player 
allegedly contributing to the huge scale and dynamics of growth of public debt”13. Despite 
the fact that the local government sector debt, which is financed by external instruments, 
is a pro-development associated with the acquisition of funds necessary for realization of 
investments and the use by local authorities of financial instruments to finance the deficit 
is a natural consequence of financial management in economy on the market.
Therefore, the aim of this article is to analyze the structure of financial instruments 
to finance the deficit selected towns with county rights, because their character translates 
into increased investment potential of the local government units.
This analysis has been done on the basis of annual reports on the implementation of the 
budget of the three following towns: Lublin, Olsztyn and Łódź. In the first part the article 
presents the role of the budget deficit of local government units based on the current 
financial law. The second part of the article presents an analysis of the financial situation 
of the selected towns with county rights in the years 2005–2014 as well as an analysis of 
the structure of the instruments to finance the deficit of these cities. The conclusions of 
the study are presented at the end of this article.

Keywords
the budget deficit, budget revenue and expenditure, investment policy, loans, securities, 
sources of financing the budget deficit, local government units

13 M. Poniatowicz, Good Debt versus Bad Debt, or about the Specifics of the Local Government Sector 
Debt, in: Economic and Legal Conditions and Barriers to Reduce the Budget Deficit, ed. J. Szołno-Koguc, 
A. Pomorska, Warsaw 2011, p. 488.
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Streszczenie

Opracowanie ma na celu przedstawienie arystotelejskiej koncepcji dobra wspólnego jako 
idei, która w swoich założeniach może być realizowana także przez rynek kapitałowy. 
Dobro wspólne w ujęciu Arystotelesa ma znaczny potencjał aksjologiczny. Wykorzystanie 
treści wspólnototwórczej tej idei, jej ponowne przemyślenie i propozycja transpozycji 
do współczesnej rzeczywistości ekonomicznej może mieć pozytywne skutki praktyczne. 
Możliwość sięgnięcia do myśli i refleksji filozoficznej oraz próba jej zaadaptowania do 
problemów współczesnych finansów stwarza możliwość spojrzenia na problemy współ-
czesnych finansów z innej perspektywy.

Słowa kluczowe
Arystoteles, dobro wspólne, rynek kapitałowy, państwo polis

Wprowadzenie

Coraz bardziej wysublimowane narzędzia analityczne, jakimi dysponują nauki 
ekonomiczne, są dowodem na to, jak długą drogę przebyła ta nauka w ostatnich 
dekadach. Pamiętać jednak należy, że ekonomia zrodziła się przed wiekami z filo-
zofii. To refleksja filozoficzna naprowadziła ludzki umysł na zagadnienia związane 
z gospodarowaniem i to ona dała początek coraz bardziej specjalistycznym badaniom. 
Od ogólnego spojrzenia na rzeczywistość gospodarczą takich myślicieli jak Adam 
Smith ekonomia przeszła do coraz bardziej szczegółowych analiz ekonomicznych. 

1 Sam Arystoteles nie posługiwał się expressis verbis pojęciem dobra wspólnego, przedstawione 
w dalszej części artykułu rozważania tego filozofa wskazują jednak, że użycie określenia „dobro wspólne” 
odnośnie do jego myśli jest uzasadnione.
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Obecnie zaś jest mocno eksponowana matematyczna strona badań ekonomicznych. 
Obserwować więc można posługiwanie się przez współczesnych ekonomistów 
zaawansowanymi badaniami statystycznymi i ekonometrycznymi. Budowane przez 
nich modele nie tylko służą opisowi i wyjaśnianiu rzeczywistości ekonomicznej, 
lecz także są stosowane do przewidywania tego jak zachowa się w przyszłości dana 
gospodarka czy rynek.

Nie oznacza to jednak, że zaniechać się powinno filozoficznej refleksji nad eko-
nomią. Wiele interesujących problemów współczesnej ekonomii nie da się rozwiązać 
poprzez budowanie skomplikowanych modeli ekonometrycznych. Poszukiwania 
filozoficzne mogą natomiast nadać naukom ekonomicznym bardziej humanistyczny 
charakter. Szerokie pole refleksji filozoficznej to także okazja do sięgnięcia do fun-
damentów, ponownego zdefiniowania celów i funkcji ludzkiego gospodarowania. 
To także okazja do rewitalizacji pytań natury aksjologicznej i etycznej. Zagadnienia 
te tylko z pozoru mają charakter teoretycznych rozważań, spekulacji bez związku 
z rzeczywistością. Tymczasem praktyka ostatnich kryzysów finansowych pokazuje, 
że brak także takiej refleksji może mieć opłakane skutki dla gospodarki. Niepo-
hamowany pęd ku zyskowi jest być może owocem odejścia w ekonomii od pytań 
fundamentalnych.

Widoczne obecnie ciążenie ekonomii ku naukom ścisłym stworzyło iluzję peł-
nego zrozumienia zjawisk dziejących się w gospodarce, naukowość ekonomii miały 
potwierdzać tworzone na wzór fizyki wzory i modele matematyczne. Nieprzewidy-
walność i niepewność nie ustąpiły jednak miejsca pewności i trafności ekonome-
trycznych przewidywań. Natomiast uwidoczniła się w naukach ekonomicznych luka 
aksjologiczna, której wypełnieniu może służyć powrót do filozoficznych korzeni.

W niniejszym opracowaniu została podjęta próba wykorzystania myśli Arysto-
telesa, jednego z największym filozofów w historii, do tematyki związanej z rynkiem 
kapitałowym2. Myśliciel ten pozostawił po sobie wiele tekstów dotyczących organizacji 
życia społecznego. Niektóre z nich trudno odnieść do dzisiejszych realiów, inne dzięki 
swojej uniwersalności mogą stanowić aktualny materiał do praktycznego wyko-
rzystania także w obecnym świecie. Takim zagadnieniem jest przedstawiona przez 
Arystotelesa idea dobra wspólnoty, z jej postulowanym naciskiem na troskę o jakość 
egzystowania w ramach państwa. Koncepcja dobra wspólnego, jaką zaproponował 
ten filozof, ma w sobie ogromny potencjał aksjologiczny, wbudowane w nią wartości 
mogą stanowić wskazania także dla podmiotów aktywnych w sferze gospodarczej. 
Artystotelejskie dobro wspólne zachęca bowiem wszystkich, nie tylko na szczytach 
władzy, do myślenia nie tyle w kategoriach „ja”, ile „my”. Przedstawienie myśli 

2 W dalszej części artykułu będzie mowa również o rynku finansowym, którego rynek kapitałowy 
jest częścią.
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Arystotelesa i zastosowanie jej do rynku kapitałowego ma służyć właśnie zwróceniu 
uwagi, że rynek ten ma wielką powinność wobec tego „my”, a efekty jego funkcjo-
nowania powinny mieć także pozytywny wpływ dla budowania dobra wspólnego.

Dobro wspólne – ujęcie arystotelejskie

Dobro wspólne jest nieodłącznym elementem myślenia o demokratycznym 
społeczeństwie i państwie jako takim. Ludzie organizując się, zrzeszając i budując 
struktury państwowe dla „bycia razem” czy „bycia we wspólnocie”, poszukiwali 
jakiegoś uzasadnienia dla kooperacji i współpracy. Stąd za jednym z autorów można 
postawić zasadne pytanie: „Czy nie jest raczej tak, że to pojęcie jakoś funkcjonuje 
i jest obecne w naszej refleksji, nawet jeśli skrywa się za innymi pojęciami?”3.

Pytanie o dobro wspólne jest zagadnieniem filozoficznym. Ma ono jednak 
istotny wymiar praktyczny. Jeśli więc stawiamy pytanie o dobro wspólne, to robimy 
to z jakiegoś powodu, dociekania te jednak nie zamykają się w czysto spekulatyw-
nych rozważaniach, skupionych jedynie na analizie pojęć. Oczywiście zrozumienie 
znaczenia dobra wspólnego, jego zdefiniowanie i zaakcentowanie kluczowych 
aspektów jest i powinno być punktem wyjścia. Bez tego bowiem można znaleźć się 
w poważnej pułapce niezrozumienia i powielania błędu, który może mieć poważne 
konsekwencje praktyczne.

Znalezienie zatem takiego dobra naprawdę wspólnego dla wszystkich nie jest 
zadaniem łatwym. Warto wrócić jeszcze do aspektu praktycznego, dotyczącego tego 
zagadnienia. Definicja, bardzo ważna sama w sobie, stanowi punkt wyjścia do czegoś 
więcej. A mianowicie do wcielania dobra wspólnego w życie. Dobro wspólne tylko 
w sferze idei, ale pozbawione wymiaru praktycznego, jest dobre tylko z nazwy, ale nie 
jest prawdziwie dobre dla wspólnoty, dla tego „razem”, któremu jest z definicji prze-
znaczone. Jednak źle zdefiniowane dobro wspólne, ujęte selektywnie czy zawężająco 
także może mieć negatywne implikacje społeczne. Znowu więc trzeba pochylić się 
nad kwestiami definicyjnymi, właściwa interpretacja pojęć jest kluczem do sukcesu 
w rzeczywistości społecznej. Nie sposób jednak zdefiniować dobra wspólnego ad 
hoc. Szybko zbudowana definicja może być uproszczona, zbanalizowana, a zatem 
błędna i wprowadzająca jeszcze więcej zamieszania niż wyjaśnień.

Geneza idei dobra wspólnego sięga czasów starożytnych. Jej prekursorami byli 
wybitni greccy myśliciele. Zagadnienia związane z istotą pojęcia dobra wspólnego 

3 Z. Stawrowski, Dobro wspólne a filozofia polityki, w: Dobro wspólne: teoria i praktyka, red. W. Arndt, 
F. Longchams de Berier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe/Fundacja „Utriusque Iuris”, Warszawa 
2013, s. 13.
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można znaleźć już w przemyśleniach Platona. W literaturze można spotkać nawet 
opinię o nieuzasadnionym pomijaniu roli tego myśliciela w pracach naukowych 
poświęconych kwestii dobra wspólnego4. W tej części opracowania zostaną jednak 
omówione przemyślenia innego filozofa greckiego, który dobru wspólnemu także 
poświęcił dużo miejsca. Jest nim Arystoteles. Poglądy Arystotelesa są o tyle istotne, że 
zostały w znaczący sposób zaadaptowane do myśli chrześcijańskiej przez św. Tomasza 
z Akwinu, ten zaś miał bardzo duży wpływ na filozofię chrześcijańską. Idee Arysto-
telesa promieniowały zatem swoim zasięgiem dzięki jego recepcji i dostosowaniu 
do myśli chrześcijańskiej, jakie miało miejsce w czasach średniowiecza. Wskazując 
zatem na genezę pojęcia dobra wspólnego odnieść się należy głównie do koncepcji 
arystotelejskiej ze względu na zasięg jej oddziaływania. Mimo upływu wielu wieków 
przekaz Arystotelesa dotyczący dobra wspólnego nie utracił swojej aktualności5 
i można odnosić go także do czasów współczesnych.

Aby zrozumieć Arystotelejską koncepcję dobra wspólnego6, najpierw odnieść się 
trzeba do tego, co sam myśliciel uznawał za dobro. Po pierwsze, dobro to dla Arysto-
telesa cel, do którego dąży człowiek. „Wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie 
też wszelkie zarówno działanie jak i postanowienie, zdają się zdążać do jakiegoś 
dobra i dlatego trafnie określono dobro jako cel wszelkiego dążenia”7. Jednak wśród 
dóbr występuje hierarchia, kolejność, która sprawia, że na samym końcu znajduje 
się dobro najwyższe człowieka8. Arystoteles, mówiąc o dobru, wskazuje na prymat 
dobra wspólnoty, rozumianej jako wspólnota państwowa, nad dobrem jednostki. Jak 
zauważa: „Jeśli bowiem nawet to samo dobro jest najwyższym dobrem i dla jednostki, 
i dla państwa, to jednak dobro państwa zdaje się być czymś większym i doskonalszym, 
zarówno gdy idzie o osiągnięcie, jak też uznanie go; i dla jednostki bowiem miłą jest 
rzeczą dopięcie celu, ale piękniejszą i bardziej boską – dla narodu i dla państwa”9. 
Arystoteles nie pozostawia zatem wątpliwości, jeśli chodzi o relację i nadrzędność 
dobra państwa (lub dobra dla państwa) nad dobrem jednostki (lub dla jednostki). 

4 M. Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Wydawnictwo 
Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2012, s. 51.

5 Chodzi tu oczywiście o ideę dobra wspólnego jako koncepcję o charakterze aksjologicznym, wywody 
Arystotelesa umieszczone są natomiast w kontekście społeczno-kulturowym starożytnej Grecji, w tym 
zatem sensie są one rzecz jasna nieaktualne.

6 Refleksja Arystotelesa dotyczy wielu aspektów ludzkiego gospodarowania. Zob. szerzej G. Szul-
czewski, W poszukiwaniu normatywnych podstaw dla antykryzysowej strategii polityki gospodarczej, 
w: Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 79–83.

7 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, tom 5: Etyka Nikomachejska, 
Etyka wielka, Etyka Eudemejska, O cnotach i wadach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 
s. 77 [ks. I, 1094 a].

8 Ibidem, s. 78 [ks. I, 1094 b].
9 Ibidem.
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Państwo, jak można wywnioskować z powyższego cytatu, jest bowiem niejako formą 
bytowania narodu. Państwo jest dla Arystotelesa wspólnotą wspólnot, realizuje więc 
wszelkie potrzeby egzystencjalne człowieka. Myśliciel stwierdza: „Wszystkie rodzaje 
wspólnoty są jakby częścią wspólnoty państwowej; bo ludzie obierają wspólną drogę 
dla jakiejś korzyści i w celu zdobycia jakichś środków do życia. Wspólnota zaś pań-
stwowa doszła, jak się zdaje, do skutku i utrzymuje się ze względu na pożytek; on 
bowiem właśnie jest celem prawodawców, którzy jako sprawiedliwe określają to, co 
przynosi wspólny wszystkim pożytek”10. Jednak działalność dla pożytku wspólnego 
czy też wspólnego dobra nie jest jedynie powinnością władców. Arystoteles wskazuje, 
dalej będąc w temacie sprawiedliwości: „Co więcej sprawiedliwość jest identyczna 
z doskonałością etyczną w pełnym tego słowa znaczeniu (…), bo kto ją posiadł, 
może ją wykonywać nie tylko w stosunku do siebie samego, lecz także w stosunku 
do drugich, wielu bowiem ludzi umie postępować we własnych sprawach w myśl 
nakazów dzielności etycznej, ale nie umie tego czynić w stosunku do bliźnich”11.

Zatem w relacjach między ludźmi obowiązuje postulat etycznego postępowania, 
który jest zgodny z nakazami sprawiedliwości. Mamy być sprawiedliwi nie tylko 
wobec siebie, lecz także wobec innych. Jak bowiem można wywnioskować z myśli 
Arystotelesa, będzie to z pożytkiem dla całej wspólnoty. Grecki filozof stwierdza: 
„(…) najlepszy zaś nie człowiek, który objawia swą dzielność etyczną w stosunku do 
siebie samego, lecz ten, kto to czyni w stosunku do innych; to bowiem właśnie jest 
trudnym zadaniem”12. Myśl Arystotelesa ma zatem bardzo silny aspekt prowspól-
notowy. Świadczy o tym fakt, że stawia on potrzeby wspólnoty nad partykularnym 
interesem jednostki i że zachęca do zachowań, które sprzyjają zacieśnianiu relacji 
międzyludzkich i budowaniu czegoś, co dziś nazwalibyśmy kapitałem społecznym.

Ludzie tworzą wspólnoty dla realizacji określonego dobra i korzyści. Nie są bowiem 
samowystarczalni. Oznacza to zaś, że niejako są skazani na kooperację, jest to warunek 
przetrwania zarówno poszczególnych osób, jak i całej ludzkości. „Kto zaś nie potrafi 
żyć we wspólnocie (…) jest albo zwierzęciem, albo bogiem”13, twierdzi Arystoteles. 
Człowiek więc w sposób naturalny się organizuje, najpierw tworzą się rodziny, potem 
powstaje gmina złożona z większej liczby rodzin, kolejno zaś ze zrzeszenia gmin 

10 Ibidem, s. 249 [ks. VII, 1160 a]. M. Piechowiak proponuje, aby fragment: „którzy jako sprawiedliwe 
określają to, co przynosi, co przynosi wspólny pożytek wszystkim” przetłumaczyć jako: „to, co sprawie-
dliwe, określane jest jako dobro wspólne [podkreślenie – K. G]”, M. Piechowiak, Dobro wspólne…, op.cit., 
s. 74 (uwaga zawarta w przypisie nr 84).

11 Arystoteles, Etyka…, op.cit., s. 170 [ks. V, 1129 b].
12 Ibidem, s. 170 [ks. V, 1130 a].
13 Arystoteles, Polityka, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, tom 6: Polityka, Ekonomika, Retoryka, Reto-

ryka dla Aleksandra, Poetyka, Zachęta do filozofii, Ustrój polityczny Aten, List do Aleksandra Wielkiego, 
Testament, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 28 [ks. I, 1253 a].
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powstaje państwo14. Grecki filozof dużą wagę przykłada do roli państwa jako podmiotu, 
który stanowi formę dla organizacji życia społecznego i w sposób najlepszy troszczyć 
się może o dobro całej wspólnoty. Myśl tę oddają następujące słowa: „Skoro widzimy, 
że każde państwo jest pewną wspólnotą, a każda wspólnota powstaje dla osiągnięcia 
jakiegoś dobra (…), to jasną jest rzeczą, że wprawdzie wszystkie [wspólnoty] dążą 
do pewnego dobra, lecz przede wszystkim czyni to najprzedniejsza ze wszystkich, 
która ma najwyższe ze wszystkich zadanie i wszystkie obejmuje. Jest nią tzw. państwo 
i wspólnota państwowa”15. Arystoteles zauważa także, że państwo jako organizacja 
życia wspólnoty „osiągnęła kres wszechstronnej samowystarczalności”16.

Analizując myśl Arystotelesa wrócić trzeba jeszcze do jego koncepcji dobra. 
Wskazano już bowiem, że dobro jest celem działania człowieka, a celem tych celów 
jest dobro najwyższe. Co jednak jest dla Arystotelesa tym dobrem najwyższym? 
Zdaniem tego myśliciela jest nim szczęście. Ludzie w swojej aktywności, w jej prze-
jawach, a także zamysłach dążą do szczęścia. Każdy – wskazuje Arystoteles – chce 
być szczęśliwy: „(…) do szczęścia bowiem dążymy zawsze dla niego samego, a nigdy 
dla czegoś innego (…)”17. I dalej dopowiada „Szczęścia natomiast nikt nie pragnie 
(…) dla niczego innego poza nim”18. Samo wskazanie na szczęście jako na najwyższe 
dobro nie zamyka jednak rozważań Arystotelesa. Filozof grecki bowiem zauważa: 
„Twierdzenie jednak, że szczęście jest najwyższym dobrem, wydaje się czymś, na co 
wszyscy przypuszczalnie się godzą, tym natomiast, czego się tu żąda, jest dokładniejsze 
określenie, czym ono jest”19. Arystoteles wskazuje tutaj na działanie według wskazań 
rozumu, eliminuje więc w swoich przemyśleniach doznania cielesne, zaszczyty czy 
sławę i bogactwo. One owszem mogą przynosić przyjemność, nie spełniają jednak 
wymogu dobra najwyższego: „(…) za swoistą funkcję człowieka uważamy pewien 
rodzaj życia, a mianowicie działanie duszy i postępowanie zgodnie z rozumiem, za 
swoistą zaś funkcję człowieka dzielnego to samo działanie wykonywane w sposób 
szczególnie dobry (…), to najwyższym dobrem człowieka jest działanie duszy zgodne 
z wymogami jej dzielności, o ile zaś istnieje więcej rodzajów tej dzielności, to zgodnie 
zaś z wymogami najlepszego i najwyższego jej rodzaju”20. Arystoteles kładzie więc 
nacisk na wartości wewnętrzne: „Trzeba tedy przyjąć, że wspólnota państwowa ma 
na celu nie współżycie, lecz piękne uczynki”21.

14 Ibidem, s. 26–27 [ks. I, 1252 b – 1253 a].
15 Ibidem, s. 25 [ks. I, 1252 a].
16 Ibidem, s. 27 [ks. I, 1252 b].
17 Arystoteles, Etyka…, op.cit., s. 87 [ks. I, 1097 b].
18 Ibidem, s. 88 [ks. I, 1097 b].
19 Ibidem.
20 Ibidem, s. 89 [ks. I, 1098 a].
21 Arystoteles, Polityka…, op.cit., s. 89 [ks. III, 1281 a].
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Duże znaczenie ma także dla Arystotelesa kwestia przyjaźni, o której pisze w dwóch 
księgach swojej Etyki Nikomachejskiej. Sam fakt, że tyle miejsca poświęca temu zagad-
nieniu, wskazuje, jak ważne były dla niego relacje międzyludzkie. W rozważaniach 
Arystotelesa poświęconych przyjaźni zauważyć można, że: „Trzy są rzeczy, ze względu 
na które człowiek zawiera przyjaźń: pożytek, przyjemność i dobro”22. Pierwszy rodzaj 
przyjaźni polega więc na tym, że: „Ludzie więc, którzy są sobie nawzajem przyjaciółmi 
gwoli wynikającej stąd dla nich korzyści, nie żywią dla siebie uczyć przyjaznych ze 
względu na osobę przyjaciela, lecz tylko o tyle, o ile dla każdego z nich wynika stąd 
jakieś dobro (a więc pożytek – K. G.)”23. Podobnie i drugi rodzaj przyjaźni nie ma 
związku z osobą przyjaciela, lecz z przyjemnością, której dostarcza24. Dopiero trzeci 
rodzaj przyjaźni jest trwały i nie tylko wynika z pobudek utylitarnych, lecz także ma 
podłoże etyczne. Taka przyjaźń łączy też ludzi, których Arystoteles nazywa „etycznie 
dzielnymi i podobnymi do siebie w dzielności etycznej”25.

Wartym wskazania jest także fakt, że w księdze VIII Etyki Nikomachejskiej, 
poświęconej właśnie przyjaźni, Arystoteles umieszcza istotne rozważania poświę-
cone państwu i wspólnocie. Pisze bowiem: „Owóż inne wspólnoty zmierzają do 
częściowego pożytku (…)”26. Jest to jednak pożytek partykularny, istotny jedynie 
dla tej grupy, która w danym momencie łączy się w ramach osiągnięcia chwilowej 
korzyści, po jej osiągnieciu wspólnota taka przestaje znajdować dla siebie rację bytu. 
Wspólnotą zaś obejmującą całe życie i aktywność człowieka jest państwo. I tu Ary-
stoteles dodaje: „Wszystkie tedy rodzaje wspólnoty okazują się częściami wspólnoty 
państwowej; a poszczególnym rodzajom wspólnoty odpowiadać będą poszczególne 
rodzaje przyjaźni”27. Kolejny więc raz grecki filozof podkreśla rolę wspólnot ludzkich, 
ze szczególnym uwzględnieniem państwa.

Istotnym aspektem w poglądach Arystotelesa jest kwestia rozumnej natury czło-
wieka. W swoich rozważaniach myśliciel ten mówi o duszy według następującego 
podziału: dusza wegetatywna (przypadająca roślinom), dusza zmysłowa (przypada-
jąca zwierzętom) i typowa dla człowieka dusza rozumna28. Arystoteles zauważa, jak 
wskazano wcześniej, że celem człowieka jest osiągnięcie dobra najwyższego, którym 
jego zdaniem jest szczęście. Szczęście to zaś osiąga człowiek, jeśli postępuje według 
dzielności swojej duszy. Dzielnością tą zaś jest postępowanie zgodnie z rozumem29. 

22 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tom III, Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Lublin 1996, s. 496.

23 Arystoteles, Etyka…, op.cit., s. 239 [ks. VIII, 1156 a].
24 Ibidem, s. 239–240 [ks. VIII, 1156 a].
25 Ibidem, s. 240 [ks. VIII, 1156 b].
26 Ibidem, s. 249 [ks. VIII, 1160 a].
27 Ibidem, s. 250 [ks. VIII, 1160 a].
28 Zob. szerzej: G. Reale, Historia filozofii…, op.cit., s. 455–467.
29 Arystoteles, Etyka…, op.cit., s. 87–89 [1097 b – 1098 a].
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Rozumne postępowanie skłania także człowieka do troski o zapewnienie sobie 
warunków koniecznych do przetrwania. Filozof grecki ponadto zauważa: „To bowiem 
jest właściwością człowieka, odróżniającą go od innych stworzeń żyjących, że on 
jedyny ma zdolność rozróżniana dobra od zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości 
i tym podobnych; wspólnota zaś takich istot staje się podstawą rodziny i państwa”30. 
Posługując się mową, ludzie mają możliwość komunikowania otoczeniu swoich 
poglądów. W ten sposób dojść może do ich wymiany: „(…) mowa służy do okre-
ślania tego, co pożyteczne czy szkodliwe, jak również i tego, co sprawiedliwe czy też 
niesprawiedliwe”31. W ten sposób poprzez debatę publiczną poszukuje się dobra 
wspólnoty. Wymiana myśli, której wyrazem jest komunikacja werbalna, jest w tym 
bardzo pomocnym narzędziem.

Podsumowując: filozofia Arystotelesa jest nastawiona na realizację i na praktyczną 
aktywność człowieka. Człowiek bowiem realizuje swoje cele w działaniu, posłuszny 
wskazaniom rozumu tworzy coraz większe wspólnoty, aż finalnie ze zjednoczenia 
pomniejszych z nich powstaje państwo. Dobro wspólne jest wyżej cenione przez 
Arystotelesa, ma pierwszeństwo przed tym, co indywidualne. Dodatkowo zaś grecki 
filozof zachęca do troski o siebie nawzajem, do szanowania i uwzględniania w swoim 
działaniu interesów innych ludzi.

Dobro wspólne na rynku kapitałowym

Rolę rynku kapitałowego rozumieć należy jako pośrednika między tymi, którzy 
wyrażają popyt na kapitał, a tymi, którzy dysponują jego nadwyżkami32. Ich spotkanie 
na rynku powinno skutkować określonym dobrem dla całej gospodarki, a w konse-
kwencji ogólną poprawą poziomu życia ludności. Rynek ten może budować relację 
nie tylko odnoszącą się do kapitału, lecz także do wzajemnego zaufania podmiotów 
na nim funkcjonujących. Nie brak jednak realnych zagrożeń utrudniających reali-
zację przez rynek kapitałowy jest pierwotnej i pozytywnej roli. W tym kontekście 
pojawia się również problem z realizacją przez tę część gospodarki rynkowej idei 
dobra wspólnego.

Koncepcja dobra wspólnego zaproponowana przez Arystotelesa odnosi się do 
dwóch aspektów. Jednym z nich jest rola państwa w zapewnieniu realizacji dobra 
wspólnego. Państwo jest kluczową formą bytowania ludzi we wspólnocie. Jego rola 
nie jest jednak minimalistyczna. Państwo ma być aktywne w swoich działaniach 

30 Arystoteles, Polityka…, op.cit., s. 27 [ks. I, 1253 a].
31 Ibidem.
32 Szerzej na temat funkcji rynku kapitałowego zob. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rynek-

kapitalowy-w-Polsce-czyli-gdzie-spotykaja-sie-inwestorzy-1710221.html (28.04.2015).
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na rzecz dobra wspólnoty. Czy w tym aspekcie myśl Arystotelesa można odnieść do 
funkcjonowania rynku kapitałowego?

Państwo, wedle Arystotelesowskiej koncepcji dobra wspólnego, ma obowiązek 
interweniować na rzecz realizacji pomyślności wspólnoty rozumianej jako całość, 
nie zaś jako grupa wyizolowanych jednostek. Nie powinno być zatem podmiotem 
biernym czy pasywnym, różni się więc od roli strażnika czy stróża pilnującego jedy-
nie przestrzegania reguł gry. Aby realizować dobro wspólne, państwo ma obowiązek 
interweniować. To w tym celu zostało powołane do życia przez społeczeństwo. Pań-
stwo ma określone zadanie i musi się wywiązać z jego realizacji, gdyż: „Istota każdej 
rzeczy leży w jej zadaniu praktycznym i zdolności jego wykonania (…)”33. Także sami 
obywatele powinni uznać rolę i znaczenie państwa dla organizacji życia społecznego. 
Państwo bowiem ogarnia całość zamieszkujących je wspólnot, a to wzmacnia jego 
pozycję, co Arystoteles wyraża następująco: „(…) całość bowiem musi być pierwej 
od części (…)”34.

Taka konstrukcja intelektualna roli państwa sprzyja postulatowi państwa aktyw-
nego, interweniującego. Szczególnie zaś powinno się ono uaktywniać w sytuacji 
zagrożenia wartości wspólnototwórczych. Ochrona wspólnoty jest swego rodzaju 
warunkiem jego legitymizacji, państwo jest potrzebne społeczeństwu, kiedy dba 
o jego interes.

Architektura prawno-regulacyjna dotycząca działalności rynku kapitałowego 
leży w dużym stopniu właśnie po stronie państwa. Poprzez prawo ma ono wkraczać 
w aktywność podmiotów rynkowych i tak wpływać na relacje między nimi, aby im 
także nadać wymiar prospołeczny. Ze względu na znaczenie tego rynku dla rozwoju 
gospodarczego aktywna rola państwa w jego regulowaniu jest zatem uzasadniona. 
Postulat troski o dobro wspólne odchodzi w tym kontekście od liberalnych koncepcji 
samoregulacji. Nie ma także zastosowania idea państwa minimum. Dobro wspólne 
ma charakter imperatywu praktycznego, domaga się działania, które wykazywać 
powinna przede wszystkim władza publiczna. Pewnym jednak problemem w działal-
ności rządów poszczególnych państw jest kwestia globalizacji rynków finansowych, 
która ogranicza możliwości interwencyjne rządów krajowych. Są one z jednej strony 
zobowiązane do reakcji w razie zagrożenia dla narodowych gospodarek, z drugiej 
jednak nie zawsze taka reakcja jest wystarczająca czy w ogóle możliwa. „Po czterech 
dekadach umiędzynarodowienia przepływów finansowych finanse są dziś ponadna-
rodowe i globalne w takim samym stopniu co narodowe. Światowy system finansowy 
działa na dwóch poziomach”35.

33 Arystoteles, Polityka…, op.cit., s. 28 [ks. I, 1253 a].
34 Ibidem, s. 27–28 [ks. I, 1253 a].
35 P. H. Dembinski, S. Beretta, Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Wydawnictwo M, Kraków 2014, 

s. 47.
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Ta dwupoziomowość rynku finansowego stanowi duże wyzwanie dla państw 
narodowych w ich trosce o dobro wspólne. W literaturze przedmiotu wskazuje się 
jednak na konieczność aktywnej regulacyjnej roli państwa: „Z punktu widzenia etyki 
gospodarczej staje się coraz bardziej jasne, iż próbując w dobrej wierze wyzwolić 
gospodarkę światową z pęt krępujących regulacji, nie zwrócono wystarczającej 
uwagi, na ile pomocne może być w budowie nowego ładu gospodarczego umacnianie 
podstaw moralności gospodarczej za pomocą dobrze działającego prawa krajowego 
i edukacji etycznej w ramach poszczególnych państw”36. Państwo dbające o dobro 
wspólne powinno wycofywać się, gdyż może to mieć opłakane konsekwencje dla 
praktyki życia gospodarczego. W kontekście obecnego kryzysu zgodzić się trzeba 
z poglądem, że: „Brak regulacji na poziomie polityczno-państwowym i wcześniejsze 
wnioski co do kierunku przemian kulturowo-obyczajowo-moralnych wskazują (…), 
iż kryzys 2008+ jest kryzysem deficytu sfery normatywnej w naszych czasach”37.

Arystoteles sformułował także zasadę postępowania polegającą na poszukiwaniu 
środka pomiędzy dwiema skrajnymi opcjami. „(…) jest dzielność etyczna czymś 
w środku leżącym (…)”38 – zauważa grecki myśliciel. Ten aspekt jego poglądów 
odnieść można także do roli państwa w kształtowaniu relacji społecznych i zapew-
nieniu w nim względnej równości między obywatelami. „Skoro więc panuje ugoda 
co do tego, że umiarkowanie i środek są najlepsze, to oczywiście i w zakresie posia-
dania będzie średnia własność [bezwzględnie] ze wszystkich najlepsza”39. Stanisław 
Filipowicz zauważa w tym kontekście: „W państwie takim skrajności nie odgrywają 
żadnej roli. Bardzo biedni i bardzo bogaci są tam mniejszością, pozbawioną znacze-
nia, a zdecydowana większość zainteresowana jest w utrzymaniu istniejącego stanu 
rzeczy (…), tak więc państwo oparte na stanie średnim w największym stopniu 
sprzyjać może cnocie”40. Funkcjonowanie rynku finansowego wiąże się natomiast 
z problemem bardzo wysokich dochodów przedstawicieli świata finansów reprezen-
tujących wielkie instytucje finansowe, takie jak: banki czy fundusze powiernicze41. 
To zaś budzić może wątpliwości związane z realizacją idei dobra wspólnego, które 
domaga się przecież respektowania ogólnego interesu mieszkańców polis – dzisiej-
szego państwa. Nie są z nią zatem do pogodzenia ogromne dysproporcje dochodowe. 

36 G. Szulczewski, O potrzebie etycznej refleksji nad gospodarką w czasach współczesnych, w: Etyka 
biznesu w perspektywie humanistycznej, red. G. Szulczewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, 
s. 100.

37 G. Szulczewski, Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 15.

38 Arystoteles, Etyka…, op.cit., s. 113 [ks. II, 1107 a].
39 Arystoteles, Polityka…, op.cit., s. 121 [ks. IV, 1295 b].
40 S. Filipowicz, Historia doktryn polityczno-prawnych, Arche, Gdańsk 2007, s. 43.
41 Zob. P. Arak, P. Żakowiecki, Czy prezesi zarabiają za dużo, http://www.obserwatorfinansowy.

pl/tematyka/bankowosc/czy-prezesi-zarabiaja-za-duzo/ (16.06.2015).
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Wydaje się więc, że rolą państwa dążącego do realizacji idei dobra wspólnego jest 
eliminowanie znaczących nierówności. Poszukiwanie środka, równowagi między 
skrajnościami stanowi w tym przypadku postulat podjęcia odpowiednich działań 
przez władze publiczne. Zauważyć trzeba, że państwo dysponuje narzędziami, które 
mogą zmniejszać nierówności dochodowe między obywatelami. Zaliczyć do nich 
można głównie te związane z regulacjami podatkowymi.

Z koncepcji dobra wspólnego wyrażonej przez Arystotelesa wynika jednak także 
zobowiązanie wobec członków społeczeństwa. Wydaje się, że chodzi tu nie tylko 
o obywateli. Postulat troski o dobro wspólne jest skierowany do wszystkich pod-
miotów życia publicznego, również tych instytucjonalnych. Nie spoczywa on zatem 
jedynie na państwie. Dobro wspólne ma również wymiar wertykalny, domaga się 
definiowania celów aktywności poszczególnych aktorów (obywateli lub instytucji) 
przy uwzględnieniu interesu ogółu. Samo państwo zatem nie jest w stanie zapewnić 
tego dobra, wymaga ono współpracy wszystkich zainteresowanych. To dobro musi 
być więc w nas. Innymi słowy: dobro wspólne powinno być zakorzenione w społecz-
nej świadomości. Działanie w interesie własnym, jak wskazano wcześniej, analizując 
myśl Arystotelesa, nie stanowi usprawiedliwienia dla braku dbałości o pomyślność 
innych. Arystotelejska koncepcja dobra wspólnego angażuje całą wspólnotę. Nie 
tylko władza publiczna, ale MY wszyscy mamy się o nie troszczyć.

Interes społeczny powinien być wobec tego stawiany na pierwszym miejscu w kon-
tekście jakiejkolwiek działalności ludzi i instytucji. Z punku widzenia decydentów 
rynku kapitałowego ma to swoje istotne implikacje prakseologiczne. W myśl idei 
dobra wspólnego działanie wymaga właściwego ukierunkowania. Tym kierunkiem 
ma być korzyść dla całego społeczeństwa. Chociaż postulat ten wydaje się oczywisty, 
praktyka funkcjonowania rynku kapitałowego pokazuje jego nieustającą aktualność.

Jednym z podstawowych wyzwań, które współcześnie zagrażają realizacji przez 
rynek kapitałowy idei dobra wspólnego, jest alienacja tego rynku od realnej gospo-
darki. W literaturze „alienacja międzynarodowych rynków finansowych jest defi-
niowana jako wzmożona działalność spekulacyjna uczestników rynku, powodująca 
wzrost rozbieżności między dynamiką transakcji na rynkach finansowych i wielkości 
transakcji w realnej sferze gospodarki, co prowadzi do zmian funkcji międzynaro-
dowych rynków finansowych”42. Z definicji tej wynika brak związku między dzia-
łalnością rynku finansowego (w tym kapitałowego) a rzeczywistością gospodarki 
realnej. Zaburza to w sposób zasadniczy funkcjonalne fundamenty istnienia rynku 
kapitałowego. Efektem tego może być oderwanie wartości aktywów od faktycznej 

42 K. Sum, A. Waszkiewicz, Alienacja rynków finansowych – podstawy teoretyczne, w: S. Miklaszewicz, 
K. Sum, A. Waszkiewicz, Alienacja rynków finansowych a perspektywy gospodarki światowej, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 13.
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sytuacji emitujących je przedsiębiorstw. „Pomiędzy celami wskazanymi przez odle-
głe i anonimowe rynki a praktycznymi decyzjami potrzebnymi dla ich osiągnięcia, 
podejmowanymi przez władze przedsiębiorstw i instytucji publicznych, wyrosła 
potężna asymetria”43. Utrzymywanie tej asymetrii jest niebezpieczne dla skutecznego 
realizowania idei dobra wspólnego. Pojawia się tutaj postulat autorefleksji czołowych 
aktorów rynku kapitałowego. Jej głównym elementem jest przede wszystkim stwo-
rzenie bliższego powiązania między rynkiem kapitałowym a realną gospodarką. 
Rynek kapitałowy nie może bowiem w dłuższym okresie funkcjonować bez realnej 
gospodarki. W przeciwnym razie będzie zbliżony raczej do gry przypominającej 
kasyno. Podobnie przedsiębiorstwa wchodzące na ten rynek potrzebują pośrednic-
twa rynku będącego w stanie efektywnie wycenić ich plany rozwojowe i aktywa. Ta 
koegzystencja, pewien rodzaj symbiotycznego współistnienia jest niejako wpisany 
w istotę ryku kapitałowego.

Innym problemem, który można podnieść jako zagrożenie dla realizacji przez 
rynek kapitałowy idei dobra wspólnego, jest jego nadmierna złożoność. Jeden z auto-
rów, znający dobrze rynek finansowy, zauważa: „Złożoność i silne powiązania ryn-
ków, wynikające z połączenia płynności, instrumentów pochodnych i lewarowania, 
to przepis na katastrofę. Skoro nie da się przewidzieć wszystkich ewentualności (jak 
w przypadku złożonych systemów) i nie ma czasu na modyfikację procesu, zanim 
problem się rozprzestrzeni (co wynika z silnych powiązań), to kiedy coś pójdzie nie 
tak, kryzys jest nieuchronny. Jeden błąd pociągnie za sobą lawinę kolejnych, zanim 
uda się go naprawić”44. Z jednej zatem strony mamy do czynienia z alienacją rynków 
wobec realnej gospodarki, z drugiej zaś z dynamicznym wzrostem ich złożoności. 
Złożoność ta sprawia, że rynek finansowy jest bardziej podatny na nieprzewidziane 
zagrożenia. W pewnym momencie sieć powiązań i wymiany niezwykle skompli-
kowanych instrumentów finansowych staje się nawet dla największych aktorów 
niezrozumiałym labiryntem. „W wielu dziedzinach postęp i rozwój technologiczny 
zaowocowały wzrostem stabilności i bezpieczeństwa. Tymczasem rynki finansowe, 
zaprojektowane jako mechanizm zarządzania ryzykiem gospodarczym, stają się coraz 
bardziej ryzykowne”45. Konstatacja ta ma poważne konsekwencje dla realizacji idei 
dobra wspólnego. Rynek finansowy mimo swojej alienacji od sfery realnej może 
bowiem poważnie na nią oddziaływać w sposób negatywny. Mianowicie: wstrząsy, 
które się na nim pojawiają, mają poważne konsekwencje ogólnogospodarcze. Przy-
kładem tego oddziaływania jest ostatni kryzys finansowy.

43 P. H. Dembinski, S. Beretta, Kryzys ekonomiczny…, op.cit., s. 55.
44 R. M. Bookstaber, Jak stworzyliśmy demona: rynki, fundusze hedgingowe i ryzyko innowacji finan-

sowych, Kurhaus Publishing, Warszawa 2012, s. 197.
45 Ibidem, s. 200.
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Podsumowanie

Chociaż od powstania dzieł Arystotelesa upłynęło wiele wieków, poglądy tego filozofa 
dotyczące idei dobra wspólnego przedstawione w niniejszym tekście w znacznym stopniu 
nie utraciły jednak swojej aktualności. Jak wynika z powyższych rozważań, Arystoteles 
widział w państwie podmiot o niezwykle doniosłych zadaniach. To w ramach państwa 
wspólnota obywatelska osiąga najwyższe stadium organizacyjne. Ludzie jednak, kierując 
się rozumem, są zobowiązani do permanentnej oceny sytuacji. Wyposażeni w mowę 
powinni aktywnie uczestniczyć w budowie wspólnoty opartej na najwyższych warto-
ściach. Komunikowanie wyrażające ocenę stanu rzeczy i umożliwiające przedstawianie 
swojej opinii innym skutkować powinno także w sferze praksis. Arystoteles zachęca 
zatem do aktywności, która jest niezbędnym elementem powiedzenia: „Kto bowiem 
nic nie robi, nie może mieć powodzenia w swojej działalności (…)”46. Państwo, będące 
wspólnotą wspólnot, ma zaś sprzyjać budowaniu najlepszych rozwiązań ukierunkowanych 
na budowę dobra ogólnego. To na nim w największym stopniu ciąży odpowiedzialność 
za zapewnienie odpowiednich reguł życia społecznego, które będą sprzyjać temu właśnie 
dobru. Takie też wnioski wyciągnąć można, analizując myśl Arystotelesa i podejmując 
próbę odniesienia jej do dzisiejszych realiów. Jak stwierdza Arystoteles: „Sprawiedliwość 
zaś jest znamieniem państwa, wymiar jej jest bowiem podstawą porządku istnieją-
cego we wspólnocie państwowej, polega zaś na ustalaniu tego, co jest sprawiedliwe”47.
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Aristotle’s Conception of Common Good  
and the Capital Market

Abstract

The main purpose of the article is presentation of Aristotle’s conception of common good 
as an idea which could be virtually use on capital market practice. It is worth to underline 
that an idea of common good presented by this thinker has potent axiological content which 
need to be considered. That philosophical approach could help in better understanding 
of present financial phenomenon. It is also a chance to convey the richness of philosophy 
reflection on the economic area.

Keywords
Aristotle, common good, capital market, state polis
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Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano ramowe zasady współpracy jednostek samorządu tery-
torialnego z podmiotami prywatnymi. Przedstawione zostały regulacje prawne w tym 
zakresie, określające zasady współpracy oraz podział zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem 
publicznym i partnerem prywatnym. Ponieważ projekty w ramach partnerstwa publiczno-
-prywatnego są realizowane głównie na podstawie umowy o współpracy, w opracowaniu 
zostały przytoczone jej główne elementy i podstawowe formy współpracy gospodarczej. 
Zwrócono również uwagę na wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na poziom zadłu-
żenia jednostek samorządu terytorialnego i podkreślono znaczenie współpracy w obszarze 
ochrony zdrowia. Wskazano także główne korzyści i zagrożenia wynikające ze współpracy.

Słowa kluczowe
partnerstwo publiczno-prywatne, jednostki samorządu terytorialnego, współpraca z pod-
miotami prywatnymi

Wprowadzenie

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi szeroką formułę umożliwiającą 
współpracę pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi. Jest to korzystne roz-
wiązanie, zwłaszcza przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, także w obszarze 
projektów generowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Współpraca 
w ramach PPP odbywa się przeważnie za pomocą spółki celowej, której wspólnikami 
są: podmiot publiczny, partner prywatny i podmioty finansujące przedsięwzięcie.
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W ramach regulacji prawnych określających zasady współpracy w ramach PPP 
obowiązuje nowa Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywat-
nym z późniejszymi zmianami1. Jej głównym celem jest pobudzanie inwestycji sektora 
publicznego. Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera 
prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem PPP jest 
wspólna realizacja przedsięwzięcia, oparta na podziale zadań i ryzyka pomiędzy 
podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. W celu wykonania umowy o PPP 
podmiot publiczny i partner prywatny mogą zawiązać spółkę kapitałową, spółkę 
komandytową lub komandytowo-akcyjną. Podmiot publiczny nie może być komple-
mentariuszem, a cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres 
określony umową o PPP. Prawa z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa 
w spółce wykonuje organ administracji rządowej, który zawiązał spółkę jako pod-
miot publiczny2.

Formuła współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym od lat jest sto-
sowana w wielu krajach świata. Świadome zastosowanie PPP w Europie i na świecie 
podlegające specjalnej regulacji prawnej liczy sobie ok. 20 lat, choć korzystanie z pry-
watnego kapitału w procesie świadczenia usług publicznych jest znane historycznie 
od wielu stuleci. Jednakże wcześniejsza współpraca nie podlegała specjalnym regu-
lacjom prawno-instytucjonalnym. Przykładowo w 1997 r. formułę PPP świadomie 
stosowało tylko kilka krajów na świecie3, a obecnie zdecydowana większość państw 
angażuje się w tego typu projekty. Przyczyną rozpowszechniania się PPP w ostatnich 
dziesięcioleciach są głównie: silny deficyt środków publicznych, rosnące zadłużenie 
i spadające przychody podmiotów publicznych oraz rosnące oczekiwania społeczne 
w zakresie dostępności infrastruktury i usług o charakterze publicznym4.

Najmniej sformalizowaną formą współpracy w ramach wspólnego wykony-
wania zadań publicznych przez sektor prywatny i publiczny są umowy określające 
zakres odpowiedzialności każdej ze stron i jej zadania. Na mocy tych umów sektor 
prywatny uczestniczy w bieżącej eksploatacji i zarządzaniu infrastrukturą służącą 
świadczeniu usług użyteczności publicznej bez konieczności zmian w zakresie wła-
sności wykorzystywanej infrastruktury. Ściślejsza współpraca natomiast odbywa się 
z wykorzystaniem specjalnie w tym celu powołanej spółki celowej5.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest szansą realizacji zadań, jakie stoją przed 
jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza w przypadku braku środków 

1 Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100.
2 Ibidem, art. 14.
3 Wielka Brytania, Australia, Republika Południowej Afryki, Japonia i Austria.
4 Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, red. J. Hausner, Centrum PPP, Warszawa 2013.
5 J. Glumińska-Pawlic, Idea partnerstwa publiczno-prywatnego a polskie regulacje prawne, w: Part-

nerstwo publiczno-prywatne, red. M. Kania, Difin, Warszawa 2013, s. 13, 14.
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publicznych. Do właściwego rozwoju PPP jest potrzebny odpowiedni klimat poli-
tyczny oraz profesjonalne podejście władzy publicznej i urzędników. Konieczny jest 
tutaj sprawiedliwy podział interesów i ryzyka obu stron umowy.

Umowa współpracy

Przytaczając definicję partnerstwa publiczno-prywatnego należy podkreślić, że 
PPP stanowią projekty realizowane na podstawie umowy długoterminowej wspólnie 
przez władze publiczne i podmioty sektora prywatnego, których celem jest stworzenie 
infrastruktury rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, umożliwiającej świadczenie 
usług publicznych.

Ważnym elementem jest tutaj wspólnota działań podmiotów sektora publicznego 
i prywatnego, realizujących swoje cele, czyli świadczenie usług publicznych oraz 
prowadzenie działalności gospodarczej i osiąganie z tego tytułu zysków. Z założenia 
sprywatyzowane zostają tutaj działania gospodarcze: proces inwestycyjny, eksploatacji 
i zarządzania projektem, natomiast za obowiązek zapewnienia usług publicznych, 
poziom i jakość nadal odpowiada władza publiczna.

Ustawa precyzuje grupę jednostek, które można zaliczyć do podmiotu publicznego. 
Są to jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych i osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb 
o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlo-
wego. Partnerem prywatnym są przedsiębiorcy, a przedsięwzięcie to budowa lub 
remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególno-
ści wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość 
lub użyteczność lub inne świadczenie połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem 
składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia 
publiczno-prywatnego lub jest z nim związany6.

Ustawodawca definiuje również wkład własny, czyli świadczenie podmiotu 
publicznego lub partnera prywatnego, polegające w szczególności na poniesieniu 
części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym sfinansowanie dopłat do usług 
świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia lub wniesienie 
składnika majątkowego.

Umowa o PPP ma charakter cywilnoprawny, określa prawa i obowiązki stron, 
identyfikuje i wycenia ryzyko. Zawiera także mechanizm pozwalający na wypłatę 
wynagrodzenia dla partnera prywatnego w wysokości adekwatnej do podjętych 
w umowie zobowiązań w zakresie poziomu i standardu świadczonych przez niego 

6 Ibidem, art. 2.
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usług7. W art. 7 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez umowę o PPP 
partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem 
oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia 
ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osią-
gnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. 
Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego 
wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu PPP. Umowa o partnerstwie 
publiczno-prywatnym określa skutki nienależytego wykonania i niewykonania 
zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera 
prywatnego lub spółki.

Umowa nie tylko określa wzajemne zobowiązania partnerów kontraktu, lecz 
także reguluje kwestie samej współpracy. Specyfika i różnorodność inwestycji 
realizowanych w formule PPP otwiera różne możliwości dla podmiotów publicz-
nych i prywatnych. Ze względu na zaangażowanie środków publicznych ważne jest 
dopracowanie zapisów umowy, która łączy partnerów przez wiele lat. W umowie 
powinny być zawarte wszelkie zagadnienia istotne dla przyszłej współpracy, co nie 
jest łatwym zadaniem ze względu na dynamiczny rozwój kraju i zmienność otoczenia. 
Dlatego ważna jest analiza założeń przyszłego przedsięwzięcia w bardzo szerokim 
zakresie i dokładne określenie podziału zadań, ryzyka i odpowiedzialności stron8. 
Pomocne w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 
2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie9. 
Określa ono aspekty mogące wpływać na ryzyko budowy, dostępności i popytu wraz 
z czynnikami uwzględnianymi przy ocenie danego ryzyka.

Art. 8 ustawy o PPP mówi, że podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli 
realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego, a zasady i szczegółowy tryb 
przeprowadzania tej kontroli są określone w umowie o PPP.

W umowie precyzowany jest również sposób wniesienia wkładu własnego w postaci 
składnika majątkowego. Może to nastąpić w szczególności w drodze sprzedaży, uży-
czenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy. Jeżeli składnik majątkowy wniesiony 
przez podmiot publiczny jest wykorzystywany przez partnera prywatnego w sposób 
sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, partner prywatny jest zobo-
wiązany przekazać ten składnik podmiotowi publicznemu. Jeżeli składnik majątkowy 
był własnością partnera prywatnego, przysługuje mu zwrot wartości składnika mająt-
kowego według stanu z chwili przekazania. W innym przypadku partner prywatny 

7 I. Herbst, A. Jadach-Sepioło, Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 8.

8 A. Piwowarczyk, Umowa w sprawach zamówień publicznych jako rodzaj umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, w: Partnerstwo publiczno-prywatne, op.cit., s. 139.

9 Dz.U. 2015 poz. 284.
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może żądać zwrotu nakładów koniecznych, jeśli nie mają pokrycia w korzyściach, 
które uzyskał ze składnika majątkowego. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, 
o ile zwiększają wartość składnika w chwili przekazania podmiotowi publicznemu.

Jeżeli składnik majątkowy podmiotu publicznego stanowił wkład niepieniężny 
do spółki, wtedy jego przekazania – w razie wykorzystania go niezgodnie z prze-
znaczeniem – dokonuje się na zasadach określonych w umowie lub statucie spółki10. 
Po rozwiązaniu umowy o PPP podmiot publiczny dokonuje wyboru nowego part-
nera prywatnego, chyba że przedsięwzięcie ma być realizowane w inny sposób. Po 
zakończeniu czasu trwania umowy o PPP partner prywatny lub spółka przekazuje 
podmiotowi publicznemu składnik majątkowy, który był wykorzystywany do reali-
zacji przedsięwzięcia, w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia 
wskutek prawidłowego używania, chyba że umowa stanowi inaczej. Umowa o PPP 
może stanowić, że przekazanie składnika majątkowego nastąpi na rzecz państwowej 
lub samorządowej osoby prawnej lub spółki handlowej z większościowym udziałem 
jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa.

W przypadku sprzedaży przez podmiot publiczny albo spółkę nieruchomości 
będącej wkładem własnym, partnerowi prywatnemu przysługuje prawo pierwokupu, 
które może być wykonane w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia go o treści 
umowy zawartej z osobą trzecią, chyba że umowa o PPP przewiduje dłuższy termin. 
Prawo pierwokupu przysługuje także ostatniemu partnerowi prywatnemu przez rok 
od zakończenia czasu trwania umowy o PPP, chyba że w prawomocnym orzeczeniu 
sądu stwierdzono jego odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania 
z umowy lub podmiot publiczny zawarł umowę o PPP z nowym partnerem prywat-
nym11. Ustawodawca zakazał dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru partnera 
prywatnego, chyba że podmiot publiczny przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o partnerstwie lub w dokumentacji postępowania w sprawie 
wyboru partnera prywatnego i określił warunki takiej zmiany.

Formy współpracy w ramach PPP

Istnieje wiele schematów i wariantów form współpracy na zasadach PPP. W prak-
tyce można spotkać wiele form PPP, co jest jego szczególną właściwością, ponieważ 
sztywna klasyfikacja jest sprzeczna z naturą PPP. W tabeli 1 zostały podane najczęściej 
występujące formy współdziałania.

10 Art. 9 Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
11 Art. 12 Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
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Tabela 1. Formy kooperacji w ramach PPP

Nazwa polska Nazwa angielska Opis formy kooperacji

projektuj–buduj design–build (DB) rząd zawiera umowę z prywatnym partnerem 
na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu zgodnie 
z wymaganiami strony publicznej

projektuj–buduj–
utrzymuj

design–build–
maintain (DBM) 

model podobny do projektuj – buduj, ale partner 
prywatny dodatkowo utrzymuje obiekt

projektuj–buduj–
eksploatuj (też: 
buduj–przekaż–
eksploatuj) 

design–build–
operate (DBO), też: 
build–transfer–
operate (BTO) 

sektor prywatny projektuje i buduje obiekt, a gdy 
jest gotowy, przekazuje tytuł własności sektorowi 
publicznemu; partner prywatny eksploatuje obiekt przez 
określony czas

projektuj–buduj–
eksploatuj–utrzymuj 
(też: buduj–
eksploatuj–przekaż) 

design–build–
operate–maintain 
(DBOM), też: build–
operate–transfer 
(BOT) 

model łączący odpowiedzialność współpracy projektuj 
– buduj z eksploatacją i utrzymaniem obiektu przez 
określony czas przez stronę prywatną; eksploatacja 
później jest przekazywana do sektora publicznego

buduj–posiadaj–
eksploatuj–przekaż

build–own–operate–
transfer (BOOT) 

strona państwowa przekazuje prawo własności 
partnerowi prywatnemu za sfinansowanie, 
zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację obiektu 
przez określony czas, następnie prawo własności wraca 
do sektora publicznego

buduj–posiadaj–
eksploatuj

build–own–operate 
(BOO) 

strona państwowa przyznaje prawo do sfinansowania, 
zaprojektowania, wybudowania, eksploatacji i utrzymania 
obiektu partnerowi prywatnemu, który zachowuje prawo 
własności i nie ma obowiązku zwrotu obiektu stronie 
publicznej

Źródło: The National Council for Public-Private Partnerships, Types of Partnerships, www.ncppp.org (1.07.2015).

Inne formy współdziałania występują w przypadku istniejących już obiektów. 
Wyróżnić tu można następujące formy współpracy12:
• umowa na usługi, kiedy strona publiczna zawiera z podmiotem prywatnym 

umowę na świadczenie usług, które wcześniej wykonywał rząd,
• umowa na zarządzanie, kiedy strona prywatna jest odpowiedzialna za wszystkie 

aspekty eksploatacji i utrzymania obiektu w trakcie kontraktu,
• dzierżawa, kiedy partner prywatny eksploatuje i utrzymuje obiekt stosownie do 

postanowień umowy,
• koncesja, kiedy rząd przyznaje stronie prywatnej wyłączne prawo do eksploatacji 

obiektu przez długi czas; sektor publiczny zachowuje własność aktywów pier-
wotnych, a podmiot prywatny w stosunku do wszelkich ulepszeń dokonanych 
podczas okresu koncesji,

• zbycie, kiedy strona publiczna przekazuje obiekt stronie prywatnej.
Ze względu na to, że PPP może przybierać różnorodne formy współpracy gospo-

darczej, istnieje jeszcze wiele jego schematów – działalność ta jest trudna do bardzo 

12 M. Wieloński, Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2014, s. 28, 29.
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dokładnego, jednoznacznego zdefiniowania ze względu na indywidualną specyfikę 
podejmowanej współpracy.

Wpływ PPP na poziom zadłużenia jednostek samorządu 
terytorialnego

Problem alokacji ryzyka i sposób ujmowania zobowiązań wynikających z umów 
PPP ma szczególne znaczenie z punktu widzenia deficytu i długu sektora publicz-
nego. W sytuacji, gdy rośnie zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, PPP 
stanowi jeden ze sposobów realizowania zadań inwestycyjnych, ponieważ stwarza 
możliwość ujęcia zobowiązań wynikających z umowy o PPP poza deficytem i długiem 
publicznym. Podstawowym kryterium, które pozwala na ulokowanie zobowiązań 
wobec PPP poza długiem, jest odpowiednia alokacja ryzyka13.

Zamiarem ustawodawcy przy nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym było wprowadzenie przepisu regulującego kwestię wpływu PPP na dług publiczny. 
Art. 18a mówi, że zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-pry-
watnym nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego i deficyt sektora 
finansów publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny ponosi większość ryzyka 
budowy i większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu – z uwzględnieniem 
wpływu na wymienione rodzaje ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie 
przez partnera publicznego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy. 
Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych i po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego może określić, w drodze rozporządzenia, zakres poszczególnych rodzajów 
ryzyka i czynniki uwzględniane przy ich ocenie, mając na względzie zapewnienie 
przejrzystości poszczególnych rodzajów ryzyka. Jak wcześniej wspomniano, zostało 
wydane rozporządzenie precyzujące zapisy zawarte w art. 18a. Wcześniej istniało 
jedynie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego 
długu publicznego, które w par. 3 ust. 2 regulowało kwestię kredytów i pożyczek 
oraz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, mających wpływ na poziom długu 
publicznego. Rozporządzenie to jednak nie odnosiło się bezpośrednio do art. 18a.

Zamierzeniem ustawodawcy w nowelizacji dodającej do ustawy o PPP art. 18a 
było rozwiązanie dotychczasowych wątpliwości poprzez stworzenie podstawy do 
oceny wpływu zobowiązań z PPP na państwowy dług publiczny. Natomiast przed 

13 D. M. Hajdys, Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek 
samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 202.
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wydaniem rozporządzenia wykonawczego dla oceny podziału ryzyka w umowie 
podmiotowi publicznemu pozostawało dokonywanie wykładni samodzielnie14.

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego na zasadach 
PPP w obszarze ochrony zdrowia

Jednym z przykładowych, ważnych obszarów, w którym PPP jest popularną metodą 
współpracy, jest sektor ochrony zdrowia. Współpraca w tym obszarze jest bardzo 
korzystna dla podmiotów publicznych, umożliwia bowiem zwiększenie strumienia 
kapitału dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia, wpływa na wzrost wydajności 
i jakości realizowanych projektów ze względu na pozyskanie wiedzy i doświadczenia 
partnera prywatnego. Partnerstwo publiczno-prywatne może pomóc samorządom 
w rozwiązywaniu problemów publicznej służby zdrowia, ponieważ remont czy 
budowa placówki nie musi całkowicie obciążać ich budżetu.

Ustawa o PPP dopuszcza dwa modele współpracy15:
• model zinstytucjonalizowanego partnerstwa, którego cechą jest założenie spółki 

celowej przez partnera publicznego i prywatnego, a zadaniem tej spółki jest utwo-
rzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej świadczącego usługi medyczne 
w infrastrukturze wzniesionej przy udziale partnera prywatnego,

• model umownego partnerstwa, w którym partnerzy współpracują wyłącznie na 
podstawie umowy.
Realizacja inwestycji w obszarze ochrony zdrowia wynika często z konieczności 

dostosowania istniejących placówek do przepisów prawa, głównie w zakresie wyma-
gań technicznych. Ministerstwo Zdrowia w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, określiło 
minimalne wymagania, jakie muszą spełniać jednostki służby zdrowia w zakre-
sie technicznym, aby mogły świadczyć usługi medyczne. W większości placówek 
medycznych występuje konieczność dostosowania do wymagań ministerialnych.

Dotychczas inwestycje te finansowano środkami pochodzącymi z funduszy Unii 
Europejskiej. Wysokość uzyskiwanej dotacji najczęściej wynosiła 85% kosztów kwa-
lifikowalnych, natomiast po stronie placówki pozostawało zapewnienie finansowania 
wkładu własnego. W ramach perspektywy finansowej 2007–2013 środki zostały 
już rozdysponowane, natomiast kolejne fundusze, w ramach perspektywy na lata 

14 M. Wawrzyniak, Problem wpływu zobowiązań z umów o PPP na dług publiczny rozwiązany?, „Forum 
PPP – magazyn inwestycji publicznych” 2013, nr 2 (23), s. 22–25.

15 Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, red. J. Suchecka, Wolters Kluwer, Warszawa 
2011, s. 218.
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2014–2020, są dostępne od 2015 r. Zapewne placówki ochrony zdrowia skorzystają 
również z tej możliwości finansowania swoich inwestycji, ale należy przypuszczać, 
że wystąpi konieczność poszukiwania przez szpitale lub ich organy założycielskie 
innych źródeł finansowania, np. w formie kredytów i pożyczek. Uzyskanie finanso-
wania jest uzależnione od kondycji finansowej jednostek medycznych działających 
w obszarze publicznej służby zdrowia, a kondycja ta nie jest zadowalająca. Większość 
jednostek wykazuje stratę z prowadzonej działalności lub niewielki zysk, przez co 
uzyskanie przez nie kredytu inwestycyjnego jest bardzo trudne. Szpitale nie są w stanie 
sfinansować samodzielnie większej inwestycji z powodu braku środków własnych 
i braku możliwości uzyskania finansowania obcego. W takiej sytuacji obowiązek 
realizacji inwestycji zostaje przerzucony na jednostkę samorządu terytorialnego, 
która jest najczęściej właścicielem powstałej infrastruktury, natomiast szpital jest 
jej użytkownikiem.

Dostępność środków finansowych ze strony JST może być ograniczona, większość 
jednostek samorządu terytorialnego nie dysponuje bowiem nadwyżką finansową, a ich 
obecny poziom zadłużenia nie pozwala na uzyskanie finasowania zewnętrznego. Ze 
względu na występujące ograniczenia związane z pozyskaniem kapitału jednostki 
samorządu terytorialnego i placówki służby zdrowia decydują się na współpracę 
na zasadach PPP. Zasadniczym czynnikiem decydującym o wyborze tej formy 
finansowania jest uniknięcie zaklasyfikowania wydatków z tego tytułu do długu 
publicznego. Szpitale lub jednostki samorządu terytorialnego, planując realizację 
inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, traktują ją najczęściej jako 
alternatywę dla kredytu czy pożyczki. Większość wspólnych projektów koncentruje 
się na pozyskaniu finansowania w celu wybudowania infrastruktury. Kwestie eks-
ploatacji tej infrastruktury przez partnera prywatnego sprowadzają się przeważnie 
jedynie do zapewnienia utrzymania technicznego budynku, co jest spowodowane 
możliwościami finansowymi partnera publicznego. Jeśli obszar eksploatacji powstałej 
infrastruktury pozostanie po stronie podmiotu publicznego, to jedynymi czynnikami 
opłaty za dostępność są koszty budowy i finansowania inwestycji, natomiast koszty 
eksploatacyjne są pokrywane przez podmiot publiczny. Wyjątkiem mogą być inwe-
stycje związane z budową i wyposażeniem w sprzęt medyczny szpitali, a następnie 
zarządzanie powstałym majątkiem przez partnera prywatnego. Funkcja zarządzania 
dotyczy zatem obszaru utrzymania technicznego sprzętu i budynku16.

16 Raport podsumowujący ocenę merytoryczną projektów z sektora ochrony zdrowia w celu wyboru 
projektu pilotażowego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2013.
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Korzyści i zagrożenia współpracy w ramach PPP

Współpraca w ramach PPP, nie tylko w obszarze ochrony zdrowia, lecz także 
w projektach innego typu, odbywa się na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty 
według określonych kryteriów17. Kryteriami oceny ofert jest podział zadań i ryzyka 
związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem pry-
watnym oraz terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń 
podmiotu publicznego, jeżeli są one planowane.

Kryteriami oceny ofert mogą być również w szczególności:
• podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem 

publicznym i partnerem prywatnym,
• stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego,
• efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania skład-

ników majątkowych,
• kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia, w szcze-

gólności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych 
technologii, koszt utrzymania, serwis.
Idea PPP sprowadza się do podjęcia wspólnych działań podmiotu publicznego 

i prywatnego, którym współpraca ta ma przynieść korzyści. Jednak ostatecznie 
to realizacja interesu publicznego i jego ochrona wytycza ramy tej współpracy i w tym 
sensie interes publiczny jest podstawą takiego partnerstwa18.

Ze współpracy na zasadach PPP wynika wiele korzyści, których poparcie wyrażają 
władze państwowe i duże podmioty gospodarcze, widząc w PPP szansę na zapewnienie 
sobie stabilnych źródeł dochodów w długim okresie. Krytyka pojawia się natomiast 
wśród polityków i niektórych naukowców, którzy widzą w PPP zagrożenie dla jakości 
i zakresu świadczeń publicznych państwa oraz wstęp do prywatyzacji19.

Za realizacją projektów PPP przemawia wiele argumentów20, m.in. można wymie-
nić możliwość stworzenia efektu dźwigni w stosunku do finansowania prywatnego 
i połączenia środków prywatnych z publicznymi, rozłożenie kosztów sfinansowania 
infrastruktury na cały okres jej użytkowania, co zmniejsza obciążenia budżetu sek-
tora publicznego na początku procesu inwestycyjnego i pozwala przyspieszyć jego 
realizację, oraz podział ryzyka.

17 Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, art. 6.
18 A. Wilczyńska, Interes publiczny jako podstawa partnerstwa publiczno-prywatnego, w: Partnerstwo 

publiczno-prywatne, op.cit., s. 31.
19 M. Wieloński, Partnerstwo publiczno-prywatne…, op.cit., s. 81.
20 Finansowanie ochrony zdrowia…, op.cit., s. 214, 220.
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Tabela 2. Wybrane zalety i wady wynikające ze współpracy w ramach PPP

Zalety Wady

precyzyjne określenie kosztów całkowitych 
inwestycji przed rozpoczęciem

ograniczenie wpływu samorządów na wybór 
inwestycji

konieczność określenia przez sektor publiczny 
oczekiwanych korzyści przed rozpoczęciem 
inwestycji

przygotowanie projektów – czasochłonne 
i kosztochłonne, wysokie koszty przetargów

zwiększenie możliwości finansowania inwestycji 
publicznych

wzrost opłat za korzystanie z obiektów 
infrastruktury

oszczędności w budżecie – odciążenie sektora 
publicznego od kosztów inwestycyjnych

wyższe kwoty finansowania z uwagi na wysokie 
koszty transakcyjne związane z zatrudnieniem 
doradców prawnych, technicznych, finansowych

przyspieszenie terminów rozruchu obiektów osłabienie pozycji negocjacyjnych władz 
publicznych

ograniczenie wpływów politycznych na decyzje 
inwestycyjne i eksploatacyjne

ograniczone możliwości zmiany warunków 
w czasie trwania umowy ze względu 
na długoterminowy okres ich obowiązywania

podział ryzyka inwestycyjnego utrata możliwości zarządzania projektem przez 
sektor publiczny przez czas trwania umowy

wykorzystanie umiejętności i doświadczenia 
sektora prywatnego

zagwarantowanie przez sektor publiczny 
minimum przychodów dla operatora prywatnego, 
jeśli popyt będzie niższy niż prognozowany

wzrost wpływów budżetowych z tytułu płaconych 
podatków i opłat przez sektor prywatny

podwyższenie opłat przez operatora prywatnego 
w ramach zasady swobody ustalania cen

zróżnicowanie źródeł finasowania rozwoju 
publicznego

skomplikowana procedura wyboru partnera 
prywatnego

transfer nowoczesnej technologii ryzyko sporów politycznych

podniesienie efektywności eksploatacji niebezpieczeństwo wzmożonych kontroli

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Wieloński, Partnerstwo publiczno-prywatne…, op.cit., s. 82, 83.

Jak wcześniej wspomniano, partnerstwo z sektorem prywatnym daje także wiele 
korzyści m.in. dla sektora ochrony zdrowia. Dotyczą one zmniejszenia wydatków 
rządowych poprzez wyeliminowanie z ograniczonych funduszy publicznych dużych 
inwestycji, osiągnięcie wyższej efektywności poprzez wykorzystanie sprawnych działań 
partnera prywatnego lub lepsze zarządzanie opieką zdrowotną. W sektorze zdrowia, 
a także w innych sektorach ważnych dla właściwego rozwoju jednostek samorządu 
terytorialnego partnerstwo publiczno-prywatne może gwarantować lepsze wykorzy-
stanie wiedzy technicznej, pobudzać transfer technologii i prowadzić do poprawy 
jakości świadczonych usług.
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The Cooperation of Local Government Units with Private 
Entities on the Basis of Public-Private Partnership

Abstract

The article presents a framework of cooperation of local government units with private 
entities. There are presented legal regulations in this area, defining the principles of coop-
eration and division of tasks and risks between the public entity and a private partner. 
Because the projects under public-private partnerships are carried out mainly on the 
basis of cooperation agreements, there are quoted in the article the main components 
of agreements and basic forms of economic cooperation. Attention was also paid to the 
impact of public-private partnership on the level of debts of local government units and 
there is underlined the importance of cooperation in the field of healthcare. The article 
also identifies the major benefits and risks resulting from the collaboration.
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Emisja obligacji komunalnych na rynku 
niepublicznym w latach 2010–2014 

na przykładzie województwa śląskiego

Agnieszka Przybył
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Streszczenie

Pomimo rosnącego znaczenia obligacji komunalnych jako tytułów dłużnych narzędzia 
te są wykorzystywane przez małą liczbę polskich samorządów zarówno na rynku publicz-
nym, jak i mniej rygorystycznym – niepublicznym. Wartość obligacji komunalnych 
pozostających w obrocie na koniec 2013 r. była o ponad 19% wyższa niż rok wcześniej 
i wyniosła 18,6 mld zł, jednak aktywność jednostek samorządu terytorialnego na rynku 
kapitałowym jest słaba. W latach 2010–2014 mniej niż 1/3 śląskich JST funkcjonowała 
na rynku kapitałowym.
Niniejsze opracowanie ma na celu analizę i ocenę jednostek samorządu terytorialnego 
województwa śląskiego pod względem aktywności na rynku kapitałowym ze szczegól-
nym uwzględnieniem emisji na rynku niepublicznym. W opracowano i przedstawiono 
procedurę, istotę i cele emisji obligacji na rynku niepublicznym. Następnie dokonano 
oceny zainteresowania śląskich jednostek samorządu terytorialnego (JST) narzędziami 
oferowanymi na rynku kapitałowym i trendów w zakresie emisji obligacji komunalnych 
oraz przedstawiono charakterystykę JST emitujących obligacje komunalne.

Słowa kluczowe
rynek kapitałowy, publiczny rynek kapitałowy, emisja obligacji komunalnych, jednostka 
samorządu terytorialnego, memorandum informacyjne
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Wprowadzenie

Rosnący z każdym rokiem rynek obligacji komunalnych jest nadal niewielką 
częścią krajowego rynku kapitałowego1. Pomimo że wartość obligacji komunal-
nych pozostających w obrocie na koniec 2013 r. była o ponad 19% wyższa niż rok 
wcześniej i wyniosła 18,6 mld zł, aktywność jednostek samorządu terytorialnego 
na rynku kapitałowym jest słaba2. Według dotychczasowych analiz obligacje komu-
nalne są najbardziej popularne wśród miast na prawach powiatu i gmin miejskich3, 
chociaż obserwuje się systematyczny wzrost zainteresowania rynkiem kapitałowym 
przez gminy wiejskie4.

Niniejsze opracowanie ma na celu analizę i ocenę jednostek samorządu teryto-
rialnego województwa śląskiego pod względem aktywności na rynku kapitałowym 
ze szczególnym uwzględnieniem emisji na rynku niepublicznym. Prowadzone roz-
ważania służą wskazaniu odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1) jakie jest zainteresowanie śląskich jednostek samorządu terytorialnego (JST) 

narzędziami oferowanymi na rynku kapitałowym?
2) jaka jest charakterystyka śląskich JST emitujących obligacje komunalne?
3) jakie są trendy w zakresie emisji obligacji komunalnych przez śląskie JST?

W opracowaniu przedstawiono informacje dotyczące zagadnienia obligacji komu-
nalnych na rynku niepublicznym, ze szczególnym uwzględnieniem procedur, istoty 
i celu emisji obligacji na tym rynku oraz analizę danych dotyczących uchwał podjętych 
przez śląskie JST w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2010–2014 udo-
stępnionych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Badanie zostało 
przeprowadzone z wykorzystaniem metod statystyki opisowej i analizy porównawczej.

Istota obligacji komunalnych

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent 
stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się 
wobec niego do spełnienia określonego świadczenia5. Obligacje komunalne, czyli 
takie, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być 

1 NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Warszawa 2014, s. 260.
2 Ibidem.
3 A Parlińska, Zadłużenie samorządów gminnych w Polsce w latach 2005–2012, „Nierówności Społeczne 

a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 40 (4), s. 237–248.
4 A. Daniłowska, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2005–2009 ze 

szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2010, Seria G, T. 97, z. 3.
5 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (UoOb), Dz.U. 2014 poz. 730 z późn. zm. art. 4 pkt 1.
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emitowane w celu pokrycia niedoboru budżetu JST występującego w ciągu roku6. 
W tym przypadku są to obligacje krótkoterminowe, które muszą być wykupione w tym 
samym roku budżetowym, w którym zostały wyemitowane7. Obligacje komunalne 
mogą też być emitowane w celu sfinansowania wydatków niemających pokrycia 
w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego i stanowią wówczas 
papiery wartościowe średnio- i długoterminowe.

Wyróżnia się wiele rodzajów obligacji komunalnych w zależności od kryterium 
podziału (tabela 1). Podstawową przesłanką podziału jest sposób oznaczenia obligata-
riusza. Wymienia się tu obligacje imienne, które w Polsce są emitowane sporadycznie, 
i obligacje na okaziciela, korzystniejsze ze względu na łatwiejsze przenoszenie praw 
z nimi związanych8.

Tabela 1. Podział obligacji komunalnych

według rodzaju emitenta

gminne emitowane przez gminy miejskie

powiatowe emitowane przez powiaty

wojewódzkie emitowane przez województwa

miasta stołecznego Warszawy emitowane przez miasto stołeczne Warszawę

według okresu zapadalności

krótkoterminowe, zwane w Polsce 
bonami komunalnymi

termin zapadalności nie przekracza 1 roku

średnioterminowe o terminie zapadalności od roku do 5 lat,

długoterminowe o terminie zapadalności powyżej 5 lat

według wartości nominalnej emisji

duże emisje obligacji komunalnych o wartości powyżej 100 mln zł

średnie emisje obligacji komunalnych o wartości od 5 do 100 mln zł

małe emisje obligacji komunalnych o wartości do 5 mln zł

według sposobu zabezpieczenia

zabezpieczone obejmuje wartość nominalną emitowanych obligacji wraz 
z sumą należnego oprocentowania

częściowo obejmuje część wartości nominalnej papieru dłużnego oraz 
należnych odsetek

niezabezpieczone brak ustanowionego zabezpieczenia

6 U. Ziarko, Obligacje komunalne w Polsce (procedury emisji i analiza rynku), „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, rok LXIII, z. 1–2, s. 115.

7 U. Ziarko, Krótkoterminowe gminne skrypty dłużne – możliwości emisji w Polsce, w: Debiuty Ekono-
miczne, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999, s. 52–70.

8 Lema Finanse, Autoryzowany Doradca Catalyst, 2013, Materiał informacyjny: Obligacje komunalne, 
Bestwina, http://www.bestwina.pl/download/ogloszenia/2013/Obligacje2013/Material_Informacyjny_
OBLIGACJE_KOMUNALNE.pdf (1.07.2015).
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według rodzaju świadczenia związanego z posiadaniem obligacji

ze świadczeniem pieniężnym zapłata należności głównej i należności ubocznych (odsetek) 
w sposób i w terminach określonych w warunkach emisji, za 
należności uboczne uważa się również różnicę między ceną 
nominalną a ceną emisyjną obligacji

ze świadczeniem niepieniężnym przyznanie obligatariuszowi prawa do premii, ulgi 
np. na wykup mieszkania

według rodzaju kuponu

o stałym kuponie (oprocentowaniu) obligacje przynoszące dochód w stałej wysokości, płacony 
w ustalonych okresach, wyrażany zwykle jako procent wartości 
nominalnej obligacji

o zmiennym kuponie obligacje, których dochód określany jest w stosunku do 
innego instrumentu finansowego lub miernika rynkowego, 
np. w stosunku do inflacji, stop procentowych na rynku 
finansowym, bonów skarbowych itp. Są to obligacje 
indeksowane lub obligacje o zmiennym kuponie

z zerowym kuponem odsetkowym obligacje nieprzynoszące dochodu w całym okresie ważności 
aż do dnia wykupu, sprzedawane z dyskontem w stosunku 
do wartości nominalnej. Dochód z takiej obligacji wyznacza 
różnica pomiędzy ceną sprzedaży (nabycia) a wartością 
nominalną.

według waluty i rynku emisji

emitowane na rynku krajowym 
w walucie krajowej

emisja obligacji komunalnych sprzedawana w Polsce 
i nominowana w złotówkach

emitowane na rynku krajowym 
w walutach obcych

emisja obligacji komunalnych sprzedawana w Polsce 
i denominowana w walucie obcej

obligacje emitowane na rynkach 
zagranicznych w walucie obcej

emisja obligacji komunalnych sprzedawana na rynku obcym 
i denominowana w walucie obcej

Źródło: opracowanie własne na podstawie U. Ziarko, Obligacje komunalne w Polsce…, op.cit.; http://www.gpwcatalyst.
pl/1277Struktura (1.07.2015).

Możliwości emisji obligacji komunalnych na rynku 
niepublicznym

Emisja obligacji komunalnych może odbywać się na rynku publicznym9 i nie-
publicznym. Ustawodawca nie wprowadza pojęcia rynku niepublicznego, jednak 
a contrario uznać należy, że jest to obrót, w którym zachodzi jednoczesne spełnienie 
dwóch warunków, tj. propozycja nabycia lub przeniesienia praw nie odbywa się 
za pomocą środków masowego przekazu i jest skierowana do mniej niż 150 osób. 

9 Zgodnie z art. 9 UoOb publicznym obrotem papierami wartościowymi zgodnie z prawem polskim 
jest złożenie propozycji nabycia lub nabywanie praw z papierów wartościowych emitowanych w serii 
przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli proponowanie nabycia jest 
skierowane do więcej niż 150 osób.
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Wprowadzenie obligacji komunalnych na rynek niepubliczny nie podlega reżimowi 
określonemu prawem o publicznym obrocie papierami wartościowymi10, co spra-
wia, że wybór tego trybu jest korzystny ze względu na krótszy czas i niższe koszty 
emisji. Na jednostce samorządu terytorialnego jako emitencie nie ciąży obowiązek 
wyboru agenta emisji w trybach przewidzianych prawem zamówień publicznych11 
i opracowania prospektu emisyjnego. Kolejnym ułatwieniem jest brak konieczności 
uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na emisję obligacji komunalnych 
i korzystania z pomocy Domu Maklerskiego (tabela 2).

Tabela 2.  Obowiązki emitenta obligacji komunalnych na rynku publicznym 
i niepublicznym

Czynność Rynek  
publiczny

Rynek 
niepubliczny

Wykonanie analizy opłacalności przedsięwzięcia tak tak

Wybór agenta emisji zgodnie z PZP tak nie

Opracowanie memorandum informacyjnego (MI) nie tak

Opracowanie prospektu emisyjnego tak nie

Uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego tak nie

Korzystanie z pośrednictwa domu maklerskiego tak nie

Samodzielna organizacja emisji (prowadzenie, zapisy i rozliczenia) nie tak

Źródło: opracowanie własne.

Emisja obligacji komunalnych na rynku niepublicznym, pomimo że mniej 
rygorystyczna niż na rynku publicznym, wiąże się z koniecznością zastosowania 
wieloetapowego procesu, obejmującego zadania wykonywane przez JST jako emitenta 
i bank jako agenta emisji12. Do obowiązków JST należy wykonanie analizy możliwości 
emisji obligacji, podjęcie uchwały organu uchwałodawczego w sprawie możliwości 
emisji obligacji, uzyskanie uchwały RIO o możliwości wykupu obligacji przez JST. 
Natomiast agent emisji opracowuje memorandum informacyjne i przeprowadza 
emisję obligacji (rysunek 1).

Decyzję o emisji poprzedza analiza możliwości emisji wykonywana przez pracow-
ników JST lub na jej zlecenie przez komercyjną firmę konsultingową13.  Zasadniczą 

10 Ibidem.
11 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.
12 Do zadań agenta emisji należy nabycie obligacji na własny rachunek lub rozprowadzenie ich wśród 

inwestorów, przygotowanie dokumentacji, w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, zorganizowanie 
i prowadzenie rynku wtórnego obligacji, obsługę roszczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem 
emisji, zbywaniem, wykupem i wypłatą odsetek, prowadzenie ewidencji obligacji.

13 Invest Consulting Sp. z o.o., Analiza możliwości emisji obligacji przez gminę Pątnów, Poznań 2010.
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składową tego opracowania jest część analityczna, określająca długoterminową 
prognozę wolnych środków, które zobrazują zdolność obsługi zobowiązań oraz 
możliwości samodzielnego finansowania inwestycji, pomocna przy podejmowaniu 
decyzji organu uchwałodawczego JST o celu emisji14, wielkości i okresie emitowania 
obligacji oraz harmonogramie ich wykupu15. Uchwała organu JST w sprawie emisji 
obligacji podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej16, ponieważ oznacza 
zaciąganie zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego.

Rysunek 1. Etapy wprowadzania obligacji komunalnych do emisji na rynku niepublicznym

Analiza mo liwo ci  
emisji obligacji 

Uchwa a organu  
uchwa odawczego JST 

Uchwa a RIO o mo liwo ci 
wykupu obligacji 

  
 
 

Emisja  
obligacji 

Memorandum  
informacyjne 

Wybór banku  
emitenta emisji  

Źródło: opracowanie własne.

Następnym etapem, poprzedzonym analizą rynku i ofert, jest wybór banku emitenta 
i zawarcie z nim umowy. Bank emitent przygotowuje memorandum informacyjne 
(MI), zawierające informacje równoważne pod względem formy i treści informacjom 
wymaganym w prospekcie emisyjnym. Memorandum informacyjne nie stanowi 
rekomendacji inwestycyjnej ze strony emitenta lub agenta emisji, a jedynie propozycję 
nabycia obligacji w rozumieniu UoOb. Nie jest publicznym proponowaniem nabycia 
ani ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego17, nie stanowi też prospektu emisyjnego. 
Wszelkie decyzje potencjalnych nabywców emisji są podejmowane na podstawie 
samodzielnej analizy informacji zawartych w memorandum lub uzupełnianych 
okresowo i wszelkich innych dostępnych informacji dotyczących emitenta. Inwestycja 
w obligacje komunalne jest związana z ryzykiem, które inwestorzy i obligatariusze 
decydują się ponosić w konsekwencji podjętej przez nich decyzji inwestycyjnej. Emitent 
przyjmuje odpowiedzialność za zawartą treść w MI na dzień jego sporządzenia oraz 
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w dowolnym momencie18. Jak z tego 

14 Art 28.1 UoOb.
15 Invest Consulting Sp. z o.o. Analiza…, op.cit.
16 Art. 11.1 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (UoRIO), 

Dz.U. 2012 poz. 1113, Dz.U. 2013 poz. 1646.
17 Art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (UKC), Dz.U. 2014 poz. 121, 827; Dz.U. 

2015 poz. 4, 397.
18 Na podstawie MI udostępnionych przez JST.
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wynika, emisja obligacji na rynku niepublicznym jest korzystna dla JST ze względu 
na szybkość pozyskania środków, a w konsekwencji niższy koszt finansowania emisji.

Śląskie jednostki samorządu terytorialnego jako emitenci 
obligacji komunalnych w latach 2010–2014

W województwie śląskim funkcjonują 204 jednostki samorządu terytorialnego. 
Na tę liczbę składa się 1 samorząd województwa, 36 powiatów19, w tym 19 grodzkich 
i 17 ziemskich, oraz 167 gmin, w tym 96 wiejskich, 49 miejskich i 22 miejsko-wiejskie. 
W analizowanym okresie samorząd województwa nie był emitentem obligacji, stąd 
nie był brany pod uwagę w dalszej części analizy. W latach objętych badaniem 59 
spośród 203 JST, tj. 29,06% ogólnej liczby śląskich JST, podjęło od jednej do ośmiu 
uchwał w sprawie emisji obligacji komunalnych. W liczbie tej mieści się 50% ogólnej 
liczby powiatów i prawie 25% gmin śląskich. Najbardziej aktywnymi jednostkami 
były powiaty grodzkie, które osiągnęły wskaźnik 68,42% ogólnej liczby powiatów 
śląskich funkcjonujących na rynku kapitałowym.

Gminy województwa śląskiego były w analizowanym okresie mniej aktywne 
na rynku kapitałowym (tabela 3). Uwagę zwraca duża aktywność gmin wiejskich, 
zarówno na tle całej populacji śląskich JST aktywnych na rynku kapitałowym 
(26,04%), jak i tylko na tle gmin emitujących obligacje (14,97%). Wśród śląskich JST 
korzystających z narzędzi oferowanych przez rynek kapitałowy znajdują się gmina 
Konopiska i miasto na prawach powiatu Rybnik, emitujące obligacje komunalne 
na rynku Catalyst20.

W latach 2010–2014 jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego 
podjęły w sumie 148 uchwał związanych z emisją obligacji komunalnych21, co daje 
średnią 2,51 na 59 jednostek samorządu terytorialnego aktywnych na rynku kapita-
łowym i 0,71 na jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego w ogóle.

Od 2010 do 2013 r. systematycznie rosła liczba podejmowanych uchwał w spra-
wie emisji obligacji. Jednocześnie w tym czasie obserwuje się odwrotne zjawisko 
odnośnie do liczby JST podejmujących uchwały w sprawie emisji obligacji (tabela 4). 
Jedynie w 2013 r. odnotowano aż 23 JST aktywne na rynku kapitałowym, co mogło 
być spowodowane mobilizacją do zadłużania się według norm obowiązujących do 

19 Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (1.07.2015); GUS, 
Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju. Podział terytorialny z dnia 1.01.2010, 
Warszawa 2010, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf (1.07.2015).

20 http://www.gpwcatalyst.pl/notowania_obligacji_komunalnych (1.07.2015).
21 W liczbie tej mieszczą się uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz uchwały w sprawie 

zmiany i uchwały w sprawie uchylenia ww. uchwał.
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końca 2013 r. w obawie przed formalną utratą zdolności do zaciągania zobowiązań 
w związku z wprowadzeniem nowych zasad wyznaczania limitów zadłużenia JST, 
bazujących przede wszystkim na wielkości nadwyżki operacyjnej wypracowanej za 
ostatnie trzy lata22.

Tabela 3.  Aktywność JST województwa śląskiego na rynku kapitałowym w latach  
2010–2014 według kategorii jednostki

Kategoria JST Ogółem W tym emitenci obligacji komunalnych %

powiaty grodzkie 19 13 68,42

powiaty ziemskie 17 5 29,41

razem powiaty 36 18 50,00

gminy wiejskie 96 25 26,04

gminy miejskie 49 11 22,45

gminy miejsko-wiejskie 22 5 22,73

razem gminy 167 41 24,55

razem JST 203 59 29,06

Źródło: analiza własna na podstawie danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Tabela 4.  Aktywność JST województwa śląskiego na rynku kapitałowym w latach 2010–
2014 według liczby uchwał w sprawie emisji obligacji i liczby aktywnych JST

Rok Liczba uchwał Dynamika  
(poprzedni rok = 100) Liczba JST Dynamika  

(poprzedni rok = 100) 

2010 13 - 9 -

2011 19 146,15% 8 88,89%

2012 26 136,84% 7 87,50%

2013 49 188,46% 23 328,57%

2014 41 83,67% 12 52,17%

Razem 148 - 59 -

Źródło: analiza własna na podstawie danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Najbardziej aktywne na rynku kapitałowym w latach 2010–2014 były jednostki 
samorządu terytorialnego liczące od 10 000 do 50 000 mieszkańców (tabela 5). W tej 
grupie 16 podmiotów podjęło 47 uchwał w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Śląskie jednostki samorządu terytorialnego wprowadzały do obrotu obligacje 
w seriach, maksymalnie na dziewięć lat, o zmiennym oprocentowaniu. Obligacje nie 

22 M. Poniatowicz, J. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu tery-
torialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 38.
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miały formy dokumentu, były emitowane na okaziciela i bez zabezpieczenia. Jako 
cel emisji obligacji wskazywano:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych poży-

czek i kredytów,
2) pokrycie deficytu budżetowego,
3) spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,
4) finansowanie przedsięwzięć zapisanych w Wieloletnich Prognozach Finansowych23,
5) finansowanie konkretnych zadań inwestycyjnych (budowa i remonty dróg i pla-

ców, obiektów oświatowych, sportowych i ppoż.).

Tabela 5.  Aktywność JST województwa śląskiego na rynku kapitałowym w latach  
2010–2014 według liczby mieszkańców

Wielkość JST Liczba JST Liczba uchwał

poniżej 5 tysięcy mieszkańców 10 15

poniżej 10 tysięcy mieszkańców 12 28

poniżej 50 tysięcy mieszkańców 16 47

poniżej 100 tysięcy mieszkańców 10 25

poniżej 200 tysięcy mieszkańców 10 28

200 tysięcy mieszkańców i więcej 1 5

Źródło: analiza własna na podstawie danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Emisję obligacji komunalnych na rynku niepublicznym przeprowadziły w latach 
2010–2014: co drugi śląski powiat, co czwarta śląska gmina i co trzecia śląska JST.

Podsumowanie

Obligacje komunalne są alternatywną formą pozyskania przez JST środków 
zarówno na inwestycje, jak i w celu pokrycia niedoboru budżetu występującego 
w ciągu roku. Emisja obligacji komunalnych na rynku niepublicznym jest mniej 
sformalizowana, dzięki czemu może być przeprowadzona w krótszym czasie i przy 
mniejszych nakładach finansowych. Instrumenty oferowane przez niepubliczny 
rynek kapitałowy nie są powszechnie stosowane przez śląskie JST. Tylko niecałe 30% 
JST podjęło działania związane z emisją obligacji komunalnych, w tym jedynie dwa 
samorządy wprowadziły obligacje na rynek Catalyst24.

23 Wieloletnia Prognoza Finansowa; Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 
2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm. art. 226–232.

24 http://www.gpwcatalyst.pl/notowania_obligacji_komunalnych (1.07.2015).
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Charakterystyka śląskich JST emitujących obligacje komunalne jest odmienna 
od danych prezentowanych ogółem dla całego państwa25. W analizowanym okresie 
w województwie śląskim najchętniej po narzędzia oferowane na rynku kapitałowym 
sięgały gminy wiejskie (ponad 26%). Wyniki analizy danych za lata 2010–2014 nie 
potwierdzają rosnącego zainteresowania JST rynkiem kapitałowym jako trendu 
panującego w województwie śląskim. Świadczą o tym wahania w dynamice JST 
emitujących obligacje.

Badania prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą tylko jednego woje-
wództwa i obejmują okres ostatnich zamkniętych pięciu lat budżetowych. Przedmiotem 
analizy nie były przyczyny zainteresowania lub braku zainteresowania śląskich JST 
narzędziami oferowanymi przez rynki kapitałowe.
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Issuance of Municipal Bonds in the Private Market from 
2010–2014 Using the Example of the Silesian Region

Abstract

Despite the increasing importance of municipal bonds as debt instruments in the public and 
less stringent private capital market, these tools are used by a small number of Polish local 
governments. The value of municipal bonds outstanding at the end of 2013 was over 19% 
higher than a year earlier and amounted to 18.6 billion Polish zloty. But still, the activity 
of local governments in the capital markets is weak. In 2010–2014 less than one third of 
the Silesian local governments had been active in the capital markets.
The purpose of this article is to analyze and assess the local government units of the Silesian 
Region in terms of the activity on the capital markets, with special attention to offerings on 
the private market. The article presents the procedure, nature and objectives of offerings 
on the private market. In addition it also presents the assessment of the interest of the local 
Silesian governments in tools offered in the capital markets; trends in municipal bond 
issues; and the characteristics of local governments issuing municipal bonds.

Keywords
capital market, public capital market, municipal bonds, local government, memorandum 
of information
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Kredyty bankowe i obligacje komunalne 
jako zewnętrzne źródła finansowania 
wydatków inwestycyjnych jednostek 

samorządu terytorialnego

Monika Tetla
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Streszczenie

Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej zmagają się z problemem braku wystar
czających środków finansowych na realizację koniecznych inwestycji. Zmuszone są więc 
korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania.
Opracowanie ma na celu omówienie problematyki związanej z rolą, jaką pełnią kredyty 
bankowe i emisja obligacji komunalnych. Zawarto w nim charakterystykę i analizę porów
nawczą obu źródeł.
Dla wielu jednostek wspomaganie zewnętrznymi środkami stanowi jedyny sposób ubiegania 
się np. o dofinansowanie zadań z funduszy strukturalnych. Niektóre samorządy sięgają 
po kredyty już w momencie rozpoczęcia realizacji inwestycji bieżących z powodu braku 
środków finansowych oraz niewykonanych dochodów majątkowych. Stąd też korzystanie 
zarówno z kredytów bankowych, jak i z obligacji komunalnych stanowi sposób pozyskania 
kapitału niezbędnego do realizacji określonych inwestycji.

Słowa kluczowe
obligacje, kredyty, inwestycje, samorząd terytorialny

Wprowadzenie

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) jako jednostki działające w ramach 
sektora finansów publicznych, mając na celu optymalne zaspokojenie zbiorowych 
potrzeb społeczeństwa, powinny realizować zaplanowane zadania w sposób efektywny 
i racjonalny w ramach posiadanych zasobów finansowych. Często jednak zdarza się, 
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że samorządom brak równowagi między poziomem środków finansowych, które 
posiadają do dyspozycji w budżetach, a kapitałochłonnością powierzonych im zadań. 
Ciągle wzrastający zakres zadań planowanych do wykonania, a przy tym ograniczone 
środki finansowe, jakimi dysponują samorządy, powodują konieczność skorzystania 
z zewnętrznych źródeł finansowania. Działanie takie umożliwia realizację zwłaszcza 
zadań inwestycyjnych.

Bezpieczne zadłużanie staje się czynnikiem pozytywnym, wspierającym przy
spieszenie procesów inwestycyjnych samorządów i nie budzi zaniepokojenia, jeśli 
rzeczywiście służy finansowaniu inwestycji, a powstałe z tego tytułu zobowiązania 
mogą być spłacone z dochodów osiągniętych w następnych latach. Umiejętne korzy
stanie z instrumentów dłużnych świadczy o racjonalnym podejściu do efektywności 
gospodarowania środkami publicznymi1. Najbardziej popularnymi instrumentami 
finansowymi wykorzystywanymi przez JST do finansowania inwestycji są kredyty 
bankowe i obligacje komunalne.

Opracowanie ma na celu omówienie problematyki związanej z rolą, jaką odgry
wają kredyty bankowe i obligacje komunalne w finansowaniu zadań inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych w Polsce.

Determinanty wyboru zewnętrznych źródeł finansowania 
wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych

Jednostka samorządu terytorialnego, która chce realizować zadania inwestycyjne, 
stanowiące szczególną sferę jej aktywności, musi zwrócić uwagę na to, w jakim stopniu 
przyczynią się one do rozwoju lokalnego. Ze względu na istotność i rangę inwestycji 
realizowanych w JST w odniesieniu do inwestycji rozumianych w szerszym znaczeniu 
decydują między innymi następujące cechy:
• dobrze zaplanowane i zorganizowane inwestycje infrastrukturalne dają asumpt 

do kolejnych inwestycji,
• korzystne i opłacane inwestycje finansowe przez gminę dają pracę lokalnym 

firmom, można zatem powiedzieć, że tworzą koniunkturę m.in. na rynku usług 
budowlanych,

• opłacane inwestycje są najskuteczniejszą metodą zapobiegania bezrobociu, stąd 
też taka spirala inwestycyjna zazwyczaj tworzy lokalny rynek pracy,

1 J. Czempas, T. Kobiński, K. Marcinek, Rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowej inwestora 
samorządowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 110.
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• inwestycje infrastrukturalne i inne inwestycje, np. komunalne, podnoszą trwale 
standard życia mieszkańców gminy; powstaje coś, z czego przez długie lata 
mieszkańcy będą korzystać – wodociągi, kanalizacja, drogi itp.,

• bez przeprowadzenia pewnych i konkretnych inwestycji rozwój niektórych dzie
dzin działalności gospodarczej nie jest możliwy; brak takich inwestycji stanowi 
niebezpieczną barierę rozwoju gospodarczego,

• brak niezbędnych i opłacalnych inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska 
jest barierą rozwoju zrównoważonego i może na trwałe pogorszyć jakość życia 
mieszkańców danego regionu,

• brak w danej gminie konkretnych inwestycji w niektórych dziedzinach (np. w bu 
downictwie mieszkaniowym) może spowodować, że nie będą zaspokajane pod
stawowe potrzeby jej mieszkańców, co wywoła niezadowolenie2.
Niewątpliwie w każdej jednostce samorządu terytorialnego duże znaczenie mają 

inwestycje infrastrukturalne, których ewentualny brak mógłby stać się przyczyną 
spowolnienia bądź zahamowania rozwoju gospodarczego, pogorszenia koniunktury 
podmiotów gospodarczych na terenie jednostki samorządowej lub stać się przeszkodą 
dla rozpoczęcia ewentualnych kolejnych inwestycji.

Każde podjęcie decyzji przez samorządy o skorzystaniu z obcych źródeł finanso
wania powinno zostać poprzedzone szczegółową i wyczerpującą analizą ekonomiczną, 
mającą na celu określenie kryteriów i cech źródła finansowania, a to z kolei powinno 
umożliwiać skoordynowanie ich z charakterem i specyfiką zadania inwestycyjnego.

W literaturze przedmiotu wskazuje się wiele zróżnicowanych czynników, które 
najczęściej bierze się pod uwagę przy dokonaniu wyboru przez JST właściwego źródła 
finansowania wydatków inwestycyjnych. Do głównych determinant należą: cechy 
instrumentu zwrotnego, rodzaj ryzyka związanego z wykorzystaniem instrumentu 
zwrotnego i uzasadnienie celowości podjętej decyzji o zadłużeniu się JST, efektyw
ność wybranego instrumentu zwrotnego finansowania i skuteczność wybranego 
instrumentu zwrotnego finansowania 3.

Kluczowym czynnikiem decydującym o dopasowaniu źródła finansowania do 
przedmiotu finansowania jest właściwa identyfikacja uwarunkowań wewnętrznych 

2 M KambaKibatsi, Kształtowanie inwestycji lokalnych w Polsce jako jeden z warunków jej rozwoju 
przez przystąpieniem do strefy wspólnej waluty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu PrzyrodniczoHuma
nistycznego w Siedlcach” 2012, nr 93, s. 104–105.

3 M. Jastrzębska, Wybór instrumentu zwrotnego finansowania w celu realizacji inwestycji samorządo-
wych, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, 
rachunkowość, przedsiębiorczość, red. B. Filipiak, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Eko
nomiczne Problemy Usług” 2009, nr 31, t. 2, s. 45–46; L. Patrzałek, Kryteria wyboru i uwarunkowania 
wykorzystania zwrotnych źródeł finansowania jednostki samorządu terytorialnego, w: Gospodarka finansowa 
jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010, s. 210–213.
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(po stronie JST) i zewnętrznych (po stronie źródła finansowania) oraz wzajemne 
ich dopasowanie z uwzględnieniem kryterium najwyższego w danych warunkach 
stopnia adekwatności. O szansach i ostatecznym wyborze obcego źródła finansowania 
decydują czynniki prawne, ekonomiczne i formalnoorganizacyjne.

Tabela 1.  Determinanty wyboru źródła finansowania zewnętrznego, obcego wydatków 
inwestycyjnych gmin

Rodzaj czynnika Komponenty

Czynniki prawne  – limity zadłużenia obowiązujące dla jednostek sektora finansów publicznych 
(ustawa o finansach publicznych)

 – wpływ na limity zadłużenia (instrument zwrotny ujęty w katalogu tytułów 
dłużnych uwzględniających w limicie zadłużenia) lub z niego wyłączony

 – tryb wyboru instytucji finansującej (z zastosowaniem lub wyłączeniem 
przepisów ustawy o prawie zamówień publicznych)

 – podlegające regulacji prawnej parametry instrumentu zwrotnego 
(kapitalizacja odsetek, dyskonto, wartość nominalna zobowiązań)

Czynniki ekonomiczne  – koszt finansowy (bezpośredni i pośredni) związany z danymi 
instrumentami

 – okres finansowania
 – formy wypłaty i spłaty zobowiązania
 – konstrukcja i mechanizm działania zewnętrznego, obcego źródła 

finansowania
 – elastyczność instrumentu zwrotnego
 – dostępność instrumenty zwrotnego
 – wydajność instrumentu zwrotnego
 – zastępowalność źródła finansowania

Czynniki 
formalno-organizacyjne

 – procedura pozyskania danego zewnętrznego, obcego źródła finansowania
 – rodzaj dokumentów wymaganych w związku z pozyskaniem danego 

instrumentu zwrotnego
 – poziom wiedzy i doświadczenia decydentów wymagany w związku 

z pozyskaniem i wykorzystaniem danego źródła finansowania
 – potrzeba wyodrębnienia osoby/komórki w związku z pozyskiwaniem 

i obsługą instrumentu zwrotnego

Źródło: M. Zioło, Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich doboru, 
Zeszyty Naukowe nr 10, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011, s. 295.

Oprócz determinantów zewnętrznych mówiących o wyborze instrumentów 
zwrotnego finansowania występują również czynniki wewnętrzne. Należą do nich 
głównie mechanizmy zwyczajowe dotyczące obawy przed nowymi rozwiązaniami 
w zakresie poszukiwania źródeł finansowania czy też niechęć do finansowania zwrot
nego4. Decydujący wpływ wywiera również czynnik zmian politycznych w organach 
władzy i zmiany dokonywane w budżecie JST wynikające z uregulowań prawnych, 
rodzące konkretne skutki finansowe, np. w postaci powstania deficytu budżetowego 
planowanego lub bieżącego.

4 M. Jastrzębska, Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 
2009, s. 145.
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Finansowanie zadań inwestycyjnych jednostek samorządu 
terytorialnego kredytem bankowym i obligacjami komunalnymi

Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną, co daje im moż
liwość zaciągania zobowiązań krótko i długoterminowych. Zgodnie z ustawami 
o samorządzie gminnym, powiatowym i województwach do wyłącznej właściwości 
organów stanowiących JST, którymi są odpowiednio rada gminy, rada powiatu, 
sejmik województwa, należy między innymi:
• zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,
• emitowanie obligacji i określenie zasad ich zbywania, nabywania wykupu przez 

organ wykonawczy JST,
• ustalenie w uchwale budżetowej maksymalnej wysokości pożyczek krótkoter

minowych zaciąganych przez organ wykonawczy – zarząd JST (w gminie –wójt, 
burmistrz, prezydent miasta; w powiecie – zarząd powiatu; w województwie 
samorządowym – zarząd województwa) w roku budżetowym w wybranych 
przez niego bankach,

• określenie wysokości sumy, do której organ wykonawczy JST może samodzielnie 
zaciągać zobowiązania,

• określenie w uchwale budżetowej maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń 
udzielanych przez zarząd JST w danym roku budżetowym,

• określenie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości 
przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez organ stanowiący5.
Zarówno kredytobiorcy, jak i pożyczkodawcy uważają JST za atrakcyjnych part

nerów, ponieważ charakteryzują się dużymi potrzebami pożyczkowymi w zakresie 
realizacji zadań o charakterze społecznym i komercyjnym, ale też ze względu na niskie 
ryzyko, gdyż JST cechują się wysokim poziomem wiarygodności, co wynika z nastę
pujących cech:
• działalność samorządów ma charakter niekomercyjny,
• większość dochodów i wydatków samorządów jest uzależniona od aktualnych 

uregulowań prawnych i od podmiotu nadrzędnego,
• nie można ogłosić upadłości JST, jak również podmiotu przez nią prowadzonego,
• gospodarka finansowa JST jest jawna i realizowana w ramach rocznych budżetów,
• dochody JST są uzależnione od kondycji głównych podmiotów gospodarczych 

działających na terenie jednostki,
• wydatki JST są uzależnione od kondycji obiektów użyteczności publicznej dzia

łających na jej terenie i od stanu infrastruktury (majątku jednostki),

5 Ibidem, s. 15–16.
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• dochody i wydatki JST są w większości stabilne (sztywne) i cykliczne, co z jed
nej strony ułatwia szacowanie przyszłych przepływów pieniężnych, a z drugiej 
utrudnia elastyczne zarządzanie jednostką6.
Finansowanie zadań kredytem bankowym czy też obligacjami komunalnymi jest 

stosowane wtedy, gdy nie ma możliwości pozyskania brakujących środków z tańszych, 
dotowanych źródeł – w formie dotacji, pożyczki lub kredytu. Efektem korzystania 
z kredytów lub pożyczek jest powstanie zadłużenia. Ograniczenie w zakresie jego 
poziomu określa ustawa o finansach publicznych7. Art. 243 określa nową normę 
regulującą limitowanie zadłużenia samorządu terytorialnego – Indywidualny Wskaź
nik Zadłużenia (IWZ), który jest oparty na zindywidualizowanym podejściu do 
obliczania dopuszczalnego poziomu zadłużenia samorządów. Zaletą tego wskaźnika 
jest elastyczność, która przejawia się w uwzględnianiu zróżnicowanego potencjału 
dochodowego samorządów8.

Porównując dwie najczęściej wykorzystywane formy finansowania inwestycji 
– kredyt i obligacje – można powiedzieć, iż kredyty są uważane za bardzo dobre 
źródło zdobywania środków finansowych na realizację inwestycji, zwłaszcza tych, 
które przekraczają jeden rok. Najczęściej są one wykorzystywane na inwestycje 
w komunalnej infrastrukturze technicznej i inwestycje proekologiczne. Samorządy 
szukają głównie niskooprocentowanych kredytów długoterminowych w celu sfinan
sowania przedsięwzięć mieszczących się w ramach różnych programów pomocy 
dla JST, przygotowanych przez Unię Europejską, oraz inwestycji proekologicznych. 
Rynek ofert kredytowych i pożyczkowych jest bardzo bogaty9. Drugie z najczęściej 
wykorzystywanych źródeł finansowania inwestycji samorządowych – obligacje komu
nalne – są uważane za instrument niezbędny do uzyskania zrównoważonego budżetu 
i zapewnienia płynności finansowej jednostek samorządowych długookresowo.

Z analizy polskiego rynku obligacji komunalnych wynika, że samorządy emitują 
obligacje najczęściej w ramach zadań, do których wypełnienia jednostki te zostały 
powołane10. Obligacje są niewątpliwie atrakcyjnym sposobem pozyskiwania dodat
kowych środków finansowych na realizację własnych inwestycji. Tak jak w każdym 
przedsięwzięciu również i tu istnieją argumenty za i przeciw. Z jednej strony coraz 

6 M. Wiśniewski, Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Studia Biura Analiz 
Sejmowych, nr 4, Warszawa 2011, s. 156–157.

7 G. Główka, Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 84.

8 B. Romowicz, Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużania jednostek samorządu terytorialnego 
na poziom zadłużenia wybranych gmin województwa podkarpackiego, „Nierówności Społeczne a Wzrost 
Gospodarczy” 2014, nr 40, s. 229.

9 E. BogaczKine, Kredyt bankowy i obligacje komunalne jako instrumenty równoważenia budżetu jedno-
stek samorządu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, http://www.ae.krakow.pl (20.04.2015).

10 G. KozuńCieślak, Obligacje komunalne. Instrumenty dłużne dla jednostek samorządu terytorialnego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 111–116.
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trudniejsza sytuacja finansowa zmusza wiele JST do wykorzystywania każdej możli
wości pozyskania dodatkowych źródeł dochodów, z drugiej natomiast, w porównaniu 
np. z kredytami bankowymi czy pożyczkami, obligacje komunalne wydają się mniej 
korzystne (liczne formalności prawne i techniczne związane z ich emisją, brak dosta
tecznego doświadczenia w realizacji takiego przedsięwzięcia i jego obsłudze), pomimo 
że często mają dogodniejsze warunki spłaty, a niekiedy także niższe oprocentowanie11. 
Obligacje komunalne coraz częściej są wykorzystywane jako zabezpieczenie wkładu 
własnego w sytuacji występowania z projektami o środki współfinansowane przez 
Unię Europejską, niemniej jednak nadal w kwestii tej dominują kredyty bankowe.

Źródła finansowania w postaci emisji obligacji komunalnych są z kilku wzglę
dów korzystniejsze od zaciągania zobowiązania w formie kredytów. Zalety obligacji 
komunalnych to m.in.:
• koszt – mniejsze koszty obsługi bankowej tj. niższe prowizje i opłaty za usługi 

banku,
• bezpieczeństwo – forma prawna emitowanego papieru wartościowego jest okre

ślona w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach,
• płynność – szybkie pozyskanie znacznego kapitału, różne okresy zapadalności 

i możliwość rolowania emisji, tj. refinansowanie wykupu aktualnie zapadającej 
transzy emisji przez emisję nowej transy,

• marketing – przez obrót na rynku pierwotnym i wtórnym emisja ma także cha
rakter marketingowy,

• elastyczność – dopasowanie wielkości emisji do potrzeb kapitałowych gminy, 
elastyczność kształtowania warunków programu, możliwość oferowania dodat
kowych świadczeń niefinansowych,

• korzyści niefinansowe (społeczne i polityczne), czyli możliwości zaprezentowania 
realizowanych projektów inwestycyjnych opinii publicznej, a zwłaszcza miesz
kańcom gminy emitenta, i zapoznania obywateli12.
Niższy koszt obligacji w stosunku do kredytu wynika z niższego oprocentowa

nia i częstości spłaty odsetek. Podstawą oprocentowania obligacji jest rentowność 
52tygodniowych bonów skarbowych powiększona o marżę. W przypadku kredytu 
liczy się zwykle stawkę WIBOR (3miesięczny) i dodaje do niej marżę (koszt pieniądza 
na rynku międzybankowym jest przeważnie wyższy od oprocentowania 52tygo
dniowych bonów skarbowych). Drugim z czynników przemawiających za niższym 
kosztem obsługi obligacji samorządowych jest to, że odsetki płaci się tu najczęściej 
raz do roku, podczas gdy w przypadku kredytu może to być nawet co miesiąc13.

11 A. Myczkowska, Emisja obligacji komunalnych, „Rzeczpospolita” 1995, nr 257, s. 10.
12 M. Bitner, D. Levine, M. Noel, J. Brzeski, M. Święcicki, Obligacje komunalne w Polsce, Zeszyty BRE 

Bank SA – Centrum Analiz SpołecznoEkonomicznych, Warszawa 2006, s. 6.
13 Ibidem, s. 7.
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Istotną wadą kredytów i pożyczek jest możliwość żądania ustanowienia dodat
kowego zabezpieczenia lub wypowiedzenia umów o kredyty lub pożyczkę i żądania 
natychmiastowego zwrotu środków finansowych. Zwykle warunki zastosowania tych 
drastycznych kroków są zawarte w umowie i samorząd je zna. Nie zawsze jednak 
może się skutecznie obronić przed sięgnięciem przez wierzyciela do tak gwałtow
nego sposobu odzyskania udostępnionego kapitału14. Wady obligacji zdają się mieć 
malejące znaczenie przy wyborze instrumentów dłużnych. Potwierdza to większa 
dynamika wzrostu tego typu zadłużenia w samorządach niż ma to miejsce w przy
padku kredytów i pożyczek.

Podsumowanie

Kredyty i obligacje należą do najczęściej wybieranych przez samorządy źródeł 
finansowania wydatków. Z roku na rok daje się zauważyć większe zainteresowanie 
kredytami i obligacjami oraz ich przeznaczeniem na realizację konkretnych zadań 
o charakterze inwestycyjnym. Samorządy bardzo często korzystają z tych źródeł rów
nież przy finansowaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków 
unijnych. Realizacja określonych zadań inwestycyjnych przez JST wymaga zapewnienia 
odpowiedniego poziomu wkładu własnego. Dzięki wykonanym inwestycjom gmina 
czy miasto zyska na wartości i stanie się atrakcyjna pod względem inwestycyjnym.
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Bank Loans and Municipal Bonds as External  
Sources of Financing Capital Expenditures  

of Local Self-Government Units

Abstract

Local selfgovernment units are increasingly facing the problem of lack of sufficient funds 
for the necessary investments. In order to cope with this problem they are forced to use 
external sources of financing.
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The purpose of this article is to discuss issues related to the role of bank loans and issuance 
of municipal bonds. In the article will be performed the characteristics and comparative 
analysis of the two sources of funding.
For many units the external sources are the only way to apply for support (for e.g. the sup
port of the activities from the Structural Funds). Some self local governments reach for 
loans already at the launch of the current investment due to lack of funds and unexercised 
capital revenues. Hence, both bank loans and the use of municipal bonds is a way to raise 
the necessary capital to implement planned investments.

Keywords
bonds, credits, investments, local selfgovernment
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