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Wstęp 
 

W niniejszym dokumencie opracowanym na zlecenie Unii Metropolii Polskich przedstawiamy opinię 

Capital Strategy dotyczącą przygotowanego przez Ministerstwo Finansów Projektu ustawy o zmianie 

ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 grudnia 2011 roku (dalej: 

Projekt ustawy). 

Uwagę skupiamy na mechanizmie limitowania deficytu podsektora samorządowego, w tym zwłaszcza 

deficytu jednostek samorządu terytorialnego (JST) stanowiących główny element składowy 

podsektora samorządowego.  

Przedstawiamy opinię w sprawie celowości limitowania deficytu JST oraz opinię o konkretnym 

mechanizmie kontrolowania tego deficytu przedstawionym w Projekcie ustawy. Proponowany przez 

nas zmodyfikowany mechanizm kontroli deficytu JST daje naszym zdaniem wystarczające gwarancje, 

że deficyt podsektora samorządowego nie przekroczy założonego przez Ministerstwo Finansów 

limitu. Nasze propozycje pozwalają na istotne ograniczenie zakresu nadmiernej w stosunku do 

zamierzonego celu redukcji deficytu JST, w sytuacji, gdyby doszło do uruchomienia mechanizmu 

dostosowawczego wymuszającego redukcję planowanych deficytów poszczególnych JST. Przede 

wszystkim jednak proponowane przez nas modyfikacje zmniejszają ryzyko, że dojdzie do 

niepotrzebnego uruchomienia takiego mechanizmu dostosowawczego.  

W dalszej kolejności omawiamy wybrane inne kwestie będące przedmiotem regulacji w Projekcie 

ustawy, które budzą poważne wątpliwości merytoryczne lub mogą wbrew intencji ustawodawcy 

blokować działania samorządów ze względu na niejasność zapisów. 

Zastrzeżenia 
 
 Niniejsze opracowanie przedstawia wyłącznie opinię Capital Strategy. Stanowisko Unii Metropolii 

Polskich w poszczególnych kwestiach może być odmienne od opinii Capital Strategy. 

 Niniejsze opracowanie ma charakter opinii w obszarze finansów publicznych. Capital Strategy nie 

świadczy usług prawnych i niniejsza opinia nie jest opinią prawną.  

 Prognozy dotyczące przyszłych wyników finansowych JST są obarczone niepewnością. 

 Capital Strategy nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w wyniku analiz, opinii i 

rekomendacji zawartych w niniejszym opracowaniu.  

 Capital Strategy zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści zawartych w niniejszym 

opracowaniu w innych opracowaniach i w publikacjach Capital Strategy lub członków zespołu 

Capital Strategy. 
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Definicje niektórych pojęć używanych w tekście 
 

Projekt ustawy – projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw z dnia 8 grudnia 2011 roku 

Podsektor samorządowy – część sektora finansów publicznych, w skład której wchodzą: jednostki 

samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe osoby 

prawne należące do sektora finansów publicznych 

JST –wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, chyba, że z kontekstu wynika, że określenie 

oznacza pojedynczą jednostkę samorządu terytorialnego, lub wybraną grupę takich jednostek. 

WPF – wieloletnia prognoza finansowa 

WPF 2011 – wieloletnia prognoza finansowa sporządzana łącznie z budżetem na rok 2011 

WPF 2012 – wieloletnia prognoza finansowa sporządzana łącznie z budżetem na rok 2012 

upf – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

stara upf – ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  

Podsumowanie 
 

1. Dążenie Ministerstwa Finansów do utrzymania deficytu sektora samorządowego w określonych 

ramach jest zrozumiale. 

Ze względu na konieczność ograniczenia nadmiernego deficytu sektora finansów publicznych oraz 

wysoką dynamikę deficytu JST w ostatnich latach, zrozumiałe jest dążenie Ministerstwa Finansów 

(MF) do zapewnienia, że deficyt JST nie przekroczy uzgodnionych ram. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów Pana Jacka Rostowskiego na spotkaniu z 

Zarządem Unii Metropoli Polskich, w dniu 19 stycznia 2012, zadawalający MF poziom deficytu 

sektora samorządowego w roku 2012 wynosi 0,6% PKB, zaś w następnych latach poziom ten 

powinien być stopniowo obniżany do 0,4% PKB, w związku ze zobowiązaniami Rządu do stopniowego 

obniżenia deficytu całego sektora finansów publicznych do 1% PKB.   

Deficyt jest w tym miejscu rozumiany jako suma wyników budżetów JST na koniec roku (czyli suma 

poszczególnych deficytów i nadwyżek).  

 

2. Ponieważ limitowanie deficytu JST jest kosztowne dla wzrostu gospodarczego, należy unikać 

rozwiązań, które wymuszą głębsze ograniczenie deficytu JST niż jest to konieczne. 

Przy konstruowaniu ograniczeń dla deficytu samorządów, należy uwzględnić ekonomiczne znaczenie 

deficytu samorządów. Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła zrównoważonego deficytu 
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bieżącego: samorządy są zobowiązane pokrywać wszystkie wydatki bieżące (łącznie z kosztami 

obsługi zadłużenia) dochodami bieżącymi. Stąd deficyt samorządów finansuje wyłącznie wydatki 

inwestycyjne. W roku 2010 deficyt samorządów wyniósł 1% PKB, zaś inwestycje samorządów 3% PKB, 

a jednocześnie sektor samorządowy stanowił główny kanał pozyskania środków unijnych.  

Administracyjne zmniejszanie deficytu samorządów przynosi koszty w postaci zmniejszania inwestycji 

i absorpcji środków unijnych, co wpływa negatywnie na wzrost gospodarczy.  Będzie to szczególnie 

dotkliwe dla polskiej gospodarki w obliczu spowolnienia gospodarczego w Europie i niechęci 

przedsiębiorstw do inwestowania. W tej sytuacji istotne jest, by nie wprowadzać mechanizmu, który 

mógłby spowodować, że cel w postaci ograniczenia deficytu JST zostałby wykonany ze znacznym 

nadmiarem, gdyż spowoduje to większe niż jest konieczne koszty w postaci głębszego negatywnego 

wpływu na wzrost gospodarczy. 

 

3. Przedstawiony w Projekcie ustawy mechanizm limitowania deficytu JST powoduje znacznie 

głębsze ograniczenie deficytu sektora samorządowego niż zadeklarowany cel (określony na 

poziomie 10 mld zł w roku 2012, tj. 0,6% PKB), ponieważ: 

 

A. Przy ocenianiu, czy potrzebne jest uruchamianie mechanizmu dostosowawczego: 

 

a) Pomijany jest fakt występowania nadwyżki w części JST. 

Dane z lat 2006-2010 pokazują, że corocznie część JST osiągała nadwyżkę budżetową. Łączna 

wartość tej nadwyżki była zawsze kilkakrotnie większa niż nadwyżka planowana. Najniższa 

nadwyżki w tym okresie wystąpiła w roku 2010 i wyniosła 724 mln zł. 

b) Nie uwzględnia się faktu, że deficyt wykonywany przez JST jest znacznie (około 40%) niższy 

od planowanego.  

Deficyt wykonywany przez grupę JST osiągających deficyt jest systematycznie niższy od 

planowanego.  Najwyższy dotąd poziom łącznego wykonania deficytu JST wystąpił w roku 

2010 i wyniósł 56% planu. 

Zjawisko to nie wynika z niskiej jakości procesów planistycznych w JST, lecz jest efektem 

uwarunkowań prawnych i instytucjonalnych, które wymuszają planowanie większego 

deficytu niż faktycznie się wykonuje. Do najważniejszych czynników powodujących 

systematyczne niewykonywanie planowanego deficytu należą: 

1) Opóźnienia w realizacji projektów inwestycyjnych; 

2) Konieczność uwzględniania w budżecie wydatków z tytułu realizacji projektów, o których 

dofinasowanie JST występuje, a które w przypadku nieprzyznania finasowania nie będą 

realizowane; 

3) Rezygnacja z realizacji projektów inwestycyjnych z innych przyczyn; 

4) Praktyka planowania maksymalnych wydatków, gdyż w ciągu roku są ograniczenia 

odnośnie do ich zwiększenia; 
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5) Obowiązek uwzględniania po stronie wydatków środków na ewentualne spłaty poręczeń i 

gwarancji; 

6) Obowiązek uwzględniania po stronie wydatków rezerwy. 

 

B. Uruchomienie mechanizmu dostosowawczego daję głębszą redukcję planowanych 

deficytów JST niż założony cel. 

Proponowany w Projekcie ustawy mechanizm dostosowawczy, który stosuje się w sytuacji, 

gdy łączny planowany deficyt JST przekracza limit (kwotę gwarantowaną), spowoduje, że 

skorygowany łączny planowany deficyt JST będzie istotnie niższy niż kwota limitu.  

Skorygowany łączny planowany deficyt JST byłby równy kwocie limitu, gdyby wszystkie 

samorządy planujące deficyt ustanowiły deficyt na poziomie odpowiadającym wskaźnikowi 

Kg (oznaczający kwotę gwarantowaną deficytu w relacji do dochodów). Jednakże, zawsze 

będzie grupa samorządów, które oryginalnie zaplanowały deficyt z relacją niższą niż wskaźnik 

Kg, a deficyt tych jednostek nie zwiększa się w wyniku uruchomienia mechanizmu 

dostosowawczego. 

Tabela 1. Symulacja działania mechanizmu dostosowawczego dla danych roku 2012 (mld zł) 

Planowany deficyt JST przed korektą 12,0 

Planowany deficyt JST wg zamierzeń MF* 8,0 

Planowany deficyt JST po korekcie po zastosowaniu przewidzianego w ustawie 

mechanizmu dostosowawczego 

6,2 

*Przewidziany w Projekcie ustawy limit w wysokości 10 mld zł jest pomniejszony o wynik samorządowych osób 

prawnych należących do sektora finansów publicznych (1,5 mld zł) oraz rezerwę do dyspozycji MF (0,5 mld zł). 

Źródło: Opracowanie na podstawie własnej kalkulacji na bazie danych MF. 

 

4. Capital Strategy proponuje mechanizm limitowania deficytu JST (będący modyfikacją 

rozwiązania przedstawionego w Projekcie ustawy), zgodnie z omówionymi niżej zasadami. 

 

5. Celowe jest posługiwanie się dwoma rodzajami prognozy wyniku JST: „Oczekiwaną Prognozą” 

oraz „Bezpieczną Prognozą”. 

 

 

A. Oczekiwana Prognoza określa najbardziej prawdopodobny łączny wynik JST wynikający z 

określonych metodą ekspercką założeń: 

i. nadwyżka JST planujących nadwyżkę zostanie osiągnięta zgodnie z budżetem na dany rok; 

ii. deficyt JST planujących deficyt zostanie wykonany w wysokości 60% wielkości zawartej w 

budżecie na dany rok. 

B. Bezpieczna Prognoza określa pesymistyczny scenariusz kształtowania się wyniku JST, przy 

uwzględnieniu bardzo konserwatywnych założeń: 
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i. nadwyżka JST planujących nadwyżkę ukształtuje się na poziomie 50% najniższej nadwyżki 

osiągniętej w okresie ostatnich 5 lat; 

ii. deficyt JST planujących deficyt zostanie wykonany w wysokości 70% wielkości zawartej w 

budżecie na dany rok. 

Uważamy za bardzo mało prawdopodobne, by wynik JST był gorszy niż Bezpieczna Prognoza. 

Założenia dotyczące określania Bezpiecznej Prognozy mogą zostać zweryfikowane i ewentualnie 

skorygowane po ogłoszeniu wyników sektora samorządowego za rok 20111. 

 

6. Mechanizm dostosowawczy obniżający planowane deficyty JST powinien być uruchamiamy 

tylko wtedy, gdy Bezpieczna Prognoza będzie wskazywała na niebezpieczeństwo, że wynik 

podsektora samorządowego przekroczy ustalony limit. 

W roku poprzedzającym dany rok budżetowy Ministerstwo Finansów powinno, na podstawie danych 

ze wszystkich JST, związków JST oraz samorządowych osób prawnych należących do sektora finansów 

publicznych, określić Bezpieczną Prognozę wyniku podsektora samorządowego. Jeśli Bezpieczna 

Prognoza wskaże wynik gorszy niż uzgodniony limit, powinien być uruchomiony mechanizm 

dostosowawczy, w wyniku którego niektóre JST zostaną zobowiązane do zmniejszenia planowanych 

deficytów.  

 

7. Należy utrzymać proponowaną w Projekcie ustawy zasadę, że mechanizm dostosowawczy 

opiera się na indywidualnych wskaźnikach odnoszących deficyt danej JST do dochodów.  

Ewentualne oparcie mechanizmu dostosowawczego na proporcjonalnej redukcji deficytów 

wszystkich JST byłoby bardzo szkodliwe i zwiększało ryzyko, że mechanizm dostosowawczy 

wymuszający przymusową redukcję deficytów JST zostanie uruchomiony.  

Ministerstwo Finansów powinno obliczać i ogłaszać wskaźnik Kg określający maksymalną relację 

deficytu JST do średniej dochodów2 z ostatnich 3 lat. JST, które przekraczają wskaźnik Kg, byłyby 

zobowiązane obniżyć planowany deficyt do wysokości wynikającej ze wskaźnika.   

Zaletą takiego mechanizmu redukcji jest to, że nie zachęca on do planowania nadmiernego deficytu. 

Jeśli bowiem dojdzie do uruchomienia mechanizmu dostosowawczego, to limit deficytu określony dla 

danej JST nie będzie zależał od oryginalnie planowanego przez nią deficytu, lecz jedynie od średniej 

wykonanych dochodów z ostatnich trzech lat.   

Ewentualne wprowadzenie mechanizmu dostosowawczego zakładającego redukcję proporcjonalną 

deficytów wszystkich JST motywowałaby JST do planowania wyższego deficytu, tak, aby w przypadku 

konieczności jego redukcji, nadal można było wykonać założony program inwestycyjny. 

                                                           
1
 Znane dotąd wyniki 12 miast Unii Metropolii Polskich (UMP) nie podważają przyjętych przez nas założeń 

dotyczących Oczekiwanej Prognozy i Bezpiecznej Prognozy. Łączny deficyt miast UMP stanowi 61% deficytu 
przewidzianego w budżetach na rak 2011. Żadne z miast nie planowało nadwyżki, lecz nadwyżka taka wystąpiła 
faktycznie wystąpiła (w Krakowie).   
2
 Wydaje się zasadnie wzięcie pod uwagę całkowitych dochodów JST, a nie tylko dochodów własnych jak to 

przewidziano w Projekcie ustawy.  
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Spowodowałoby to zmniejszenie przydatności planów do prognozowania deficytu i zwiększałoby 

ryzyko, że mechanizm dostosowawczy faktycznie zostanie uruchomiony.  

Dlatego, naszym zdaniem, należy zastosować omówiony mechanizm nie zawierający elementów 

motywujących do sztucznego podwyższania planowanych deficytów. W takim przypadku można 

oczekiwać, że Bezpieczna Prognoza nie wskaże na potrzebę uruchomienia mechanizmu 

dostosowawczego w 2012 roku (o czym mowa poniżej). 

 

8. Mechanizm dostosowawczy powinien być skonstruowany tak, aby nie powodował głębszej 

redukcji planów deficytu JST niż jest to konieczne. 

Zaproponowany w projekcie ustawy mechanizm dostosowawczy skonstruowany jest tak, iż z definicji 

powoduje głębszą niż zamierzona redukcję planowanych deficytów JST. Jednak nadmierną 

restrykcyjność mechanizmu można wyeliminować. W ustalaniu wartości wskaźnika Kg należy 

uwzględnić fakt, że część JST oryginalnie zaplanowało deficyty poniżej poziomu wynikającego ze 

wskaźnika Kg i plany te nie ulegną skorygowaniu. Należy wyznaczyć metodą iteracyjną wskaźnik Kg, 

przy którym Bezpieczna Prognoza wykonania skorygowanego planowanego deficytu wszystkich JST 

będzie równa kwocie wynikającej z uzgodnionego limitu deficytu dla podsektora samorządowego (z 

dokładnością do jednego miliona złotych).  

 

9. Ze względu na bezwładność procesów inwestycyjnych, szkodliwe i niecelowe jest 

administracyjne zmienianie limitów deficytu samorządów na dany rok w trakcie tego roku. 

Deficyt JST finansuje inwestycje. Programy inwestycyjne są programami kilkuletnimi. Możliwości 

sterowania deficytem w ciągu roku są bardzo ograniczone. Po podpisaniu umów z wykonawcami, 

trudno jest opóźnić realizację inwestycji, trudno też opóźnić płatności bez konieczności płacenia 

karnych odsetek. Z drugiej strony, przyznanie w ciągu roku danej JST możliwości zwiększenia deficytu 

w stosunku do poprzednio zaakceptowanego planu jest praktycznie niemożliwe do skonsumowania, 

gdyż jest mało prawdopodobne, aby w rozpoczętym już roku przeprowadzić proces inwestycyjny od 

wprowadzenia inwestycji do budżetu, poprzez ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu (z 

rozpatrzeniem i ewentualnych odwołań), podpisanie umów, wykonanie i rozliczenie prac, do 

płatności faktur. Dlatego ewentualne określanie limitów deficytu dla poszczególnych JST musi zostać 

zakończone przed rozpoczęciem danego roku budżetowego. 

 

10. W roku 2012 bez wprowadzenia zmian prawnych Oczekiwana Prognoza wyniku sektora 

samorządowego wynosi 0,4% PKB, a Bezpieczna Prognoza wynosi 0,6% PKB. 

Dane wejściowe  

Łączna planowana nadwyżka JST planujących nadwyżkę (wg WPF)      1,6 mld zł 

Łączny planowany deficyt grupy JST planujących deficyt (wg WPF)   12,0 mld zł 

Ujemny wynik samorządowych osób prawnych i związków JST (wg założeń MF)        1,5 

mld zł 
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Oczekiwana Prognoza dla roku 2012  

Zakładamy: 

• Maksymalny procent wykonania oryginalnie planowanego deficytu grupy JST planujących deficyt: 

60%  

• Oczekiwana nadwyżka JST planujących nadwyżkę: 1,6 mld zł 

Wynik obliczeń (wartości bezwzględne kwot deficytu) 

Oczekiwana Prognoza wyniku JST         5,6 mld zł 

Przewidywany wynik samorządowych osób prawnych i związków JST     1,5 mld zł 

Oczekiwana Prognoza wyniku podsektora samorządowego       7,1 mld zł 

Bezpieczna Prognoza dla roku 2012  

Zakładamy: 

• Maksymalny procent wykonania oryginalnie planowanego deficytu grupy JST planujących deficyt: 

70%  

• Bezpieczna nadwyżka JST planujących nadwyżkę: 360 mln zł 

Wynik obliczeń (wartości bezwzględne kwot deficytu) 

Bezpieczny Prognoza wyniku JST         8,0 mld zł 

Przewidywany ujemny wynik samorządowych osób prawnych i związków JST    1,5 mld zł 

Bezpieczna Prognoza wyniku podsektora samorządowego       9,5 mld zł 

Wniosek 

Dla roku 2012 nie ma uzasadnienia dla wprowadzania mechanizmu dostosowawczego (niezależnie od 

tego, że jest już za późno by można to było uczynić).  

11. Proponowany przez nas mechanizm kontroli deficytu sektora samorządowego (będący 

modyfikacją rozwiązania zawartego w Projekcie ustawy): 

a) Daje wystarczające gwarancje, że deficyt podsektora samorządowego nie przekroczy 

ustalonego limitu;  

b) Istotnie ogranicza zakres nadmiernej w stosunku do zamierzonego celu redukcji deficytu 

JST; 

c) Istotnie zmniejsza ryzyko niepotrzebnego uruchomienia mechanizmu dostosowawczego 

(wymuszającego przymusową redukcji planowanych deficytów poszczególnych JST).  

 

12. Projekt ustawy zawiera również inne budzące wątpliwości rozwiązania merytoryczne lub zapisy 

mogące być powodem niejasności i mogące wbrew intencji ustawodawcy blokować działania 

samorządów np. w kwestii wyłączeń środków unijnych z limitów długu i deficytu.  

 

Wątpliwe i niejasności dotyczą w szczególności: 

 Kwestii objęcia limitem deficytu osób prawnych należących do sektora finansów publicznych; 

 Niejasności co do daty, na którą ma być sporządzony WPF przesyłany do MF; 
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 Kwestii wyłączenia zobowiązań związanych z realizacją projektów unijnych przy obliczaniu 

wskaźnika zadłużenia; 

 Przywrócenia limitu zadłużenia na poziomie 60% dochodów JST; 

 Rozszerzenia katalogu czynów powodujących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. 

 

 

13. Ustawa została zgłoszona zbyt późno by mogła być zastosowana w planowaniu budżetowym 

JST na rok 2012 bez powodowania perturbacji o poważnych skutkach ekonomicznych i bez 

naruszania zasad stanowienia prawa. 

 

14. Rekomendujemy przeprowadzenie w I kwartale 2012 dyskusji oraz uzgodnienie rozwiązań, 

które zostaną uchwalone w I połowie 2012 roku i dotyczyć będą finansów samorządów 

począwszy od 2013 roku. 
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1. Czynniki uzasadniające wprowadzenie limitu deficytu JST  
 

1.1.  Przekroczenie wyniku JST poziomu 1% PKB 
 

W latach 2008-2010 wynik JST pogarszał się dynamicznie, co ilustruje Wykres 13. Na koniec roku 2010 

wynik JST był ujemny i wyniósł blisko 15 mld zł, przekraczając 1% PKB Polski. Tym samym przekroczył 

1/3 dopuszczalnego zgodnie z regułami z Maastricht deficytu całego sektora finansów publicznych w 

stosunku do PKB.  

 

Wykres 1. Wynik jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2010 w mld zł. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. 

Wobec uruchomienia 7 lipca 2009 roku przez Komisję Europejską w stosunku do Polski procedury 

nadmiernego deficytu, Minister Finansów zobowiązał się wobec komisarza Ollego Rehna, zgodnie z 

rekomendacją Rady Ecofin, do podjęcia działań prowadzących do zlikwidowania nadmiernego 

deficytu w roku 2012. Wysiłek fiskalny miał zostać rozłożony pomiędzy sektory finansów publicznych, 

tj. sektor rządowy i samorządowy. Kwestię deficytu podsektora samorządowego porusza także list 

Ministra Rostowskiego do Komisarza Ollego Rehna z 21 grudnia 2011 roku. W liście tym Minister 

poinformował, że planowane działania wobec samorządów spowodują zmniejszenie ich deficytu w 

roku 2012 o 0,34% PKB w porównaniu z przewidywanym deficytem w roku 20114. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów Pana Jacka Rostowskiego na spotkaniu z 

Zarządem Unii Metropoli Polskich, w dniu 19 stycznia 2012, zadawalający MF poziom deficytu 

sektora samorządowego w roku 2012 wynosi 0,6% PKB, zaś w następnych latach poziom ten 

                                                           
3
 Szczegółowa analiza kształtowania się deficytu JST – patrz Aneks. 

4  Sam list nie zawiera informacji o bezwzględnej wielkości deficytu podsektora samorządowego w roku 2011 i 

2012. Gdyby przyjąć prognozę deficytu podsektora samorządowego w roku 2011 zawartą w bieżącym planie 

konwergencji (aktualizowanym w kwietniu 2011) oznaczałoby to, iż Minister Finansów zapowiedział 

zmniejszenie deficytu podsektora samorządowego do 0,46% PKB w roku 2012.  
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powinien być stopniowo obniżany do 0,4% PKB, w związku ze zobowiązaniami Rządu do stopniowego 

obniżenia deficytu całego sektora finansów publicznych do 1% PKB. 

 

1.2.  Niestabilność prognoz wyniku JST 
 

Wieloletnie prognozy finansowe JST przygotowane razem z budżetem na rok 2012 (WPF 2012 wg 

stanu na dzień 6 grudnia 2011 roku) przewidują w następnych latach poprawę wyniku JST: od roku 

2013 prognozy wykazują łączna nadwyżkę JST (porównaj Tabela 2).  WPF 2012 ujawniają także 

niestabilność prognoz wyniku sporządzanych przez samorządy. Planowany wynik roku 2012 wg WPF 

2012 jest ujemny i wynosi 10 mld zł. Jednak wg prognoz sporządzanych rok wcześniej (WPF 2011) rok 

2012 miał zamknąć się ujemnym wynikiem w wysokości 1 mld zł. Zmiana ta jest prawdopodobnie 

rezultatem opóźnień w realizacji projektów inwestycyjnych: część deficytu planowanego na rok 2011 

(w wysokości blisko 19 mld zł) nie zostanie wykonana.  

 

Tabela 2. Wynik JST planowany wg WPF 2011 oraz WPF 2012. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Wynik WPF 2011 w mld zł -19,0 -1,0 3,4 5,8 7,1 
Wynik WPF 2012 w mld zł - -10,5 2,8 4,3 7,0 
Wynik WPF 2012 jako % PKB - -0,6% 0,2% 0,2% b.d. 
Różnica WPF 2012 – WPF 2011 w mld zł - -9,5 -0,6 -1,5 -0,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. Wielkości prognozowanego PKB pochodzą z wieloletniego planu 

finansowego państwa z kwietnia 2011. 

 

Przekroczenie przez deficyt sektora samorządowego w roku 2010 akceptowalnego z puntu widzenia 

MF poziomu, wysoka dynamika wzrostu tego deficytu w latach 2007-2010 w połączeniu z 

niestabilnością prognoz są czynnikami, które skłaniają MF do wprowadzenia limitu dla deficytu JST w 

sytuacji konieczności ograniczenia deficytu sektora finansów publicznych. 

 

2. Ekonomiczne koszty ograniczenia deficytu JST 
 

Przy konstruowaniu ograniczeń dla deficytu samorządów, należy uwzględnić ekonomiczne znaczenie 

deficytu samorządów i ekonomiczne koszty limitowania deficytu JST.  Należy pamiętać, że deficyt 

sektora samorządowego nie jest przejadany. Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła 

zrównoważonego budżetu bieżącego: samorządy są zobowiązane pokrywać wszystkie wydatki 

bieżące (łącznie z kosztami obsługi zadłużenia) dochodami bieżącymi. Stąd deficyt samorządów 

finansuje wyłącznie wydatki inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne samorządów umożliwiają 

wykorzystanie funduszy unijnych i mają również istotny pozytywny wpływ na koniunkturę 

gospodarczą.  

W roku 2010 inwestycje samorządów stanowiły 24 procent ich wydatków i były ogółem blisko 

trzykrotnie wyższe niż ich deficyt – deficyt samorządów wyniósł 1% PKB, zaś inwestycje samorządów 
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3% PKB, a jednocześnie sektor samorządowy stanowił główny kanał pozyskania środków unijnych. 

Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych zrealizowały mniej wydatków inwestycyjnych przy 

ponad 6-krotnie wyższym deficycie (porównaj Wykres 2.) 

Wykres 2. Porównanie deficytu i inwestycji podsektora samorządowego oraz pozostałych podmiotów 

wchodzących w skład sektora finansów publicznych w 2010 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF oraz MRR. 

Administracyjne zmniejszanie deficytu samorządów przyniosłoby koszty w postaci zmniejszania 

inwestycji i absorpcji środków unijnych, co wpłynęłoby negatywnie na wzrost gospodarczy.  Byłoby to 

szczególnie dotkliwe dla polskiej gospodarki w obliczu spowolnienia gospodarczego w Europie i 

niechęci przedsiębiorstw do inwestowania.  

Dlatego jest sprawą kluczową, by cel w zakresie ograniczenia deficytu podsektora samorządowego 

został osiągnięty w sposób wywołujący możliwie najmniejszą destabilizację w finansach JST i 

najmniejsze zakłócenia w programach inwestycyjnych realizowanych przez samorządy. Należy 

podkreślić, że skala zakłóceń w finansach samorządowych i w programach inwestycyjnych zależy nie 

tylko od wielkości globalnego limitu deficytu (czyli maksymalnej kwoty deficytu jaką ustawodawca 

dopuści w sektorze samorządowym), lecz również od konstrukcji mechanizmu, który ma zapewniać, 

ze limit ten nie będzie przekroczony. Istotne jest, by nie wprowadzać mechanizmu, który mógłby 

spowodować, że cel w postaci ograniczenia deficytu JST zostałby wykonany ze znacznym nadmiarem, 

gdyż spowoduje to większe niż jest konieczne koszty w postaci głębszego negatywnego wpływu na 

wzrost gospodarczy. 
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3. Propozycja MF z wiosny 2011 roku i uzgodnienia ze stroną 

samorządową 
 

Według wstępnych zapowiedzi dotyczących propozycji limitu deficytu JST, przedstawionych przez 

Ministerstwa Finansów wiosną 2011, w roku 2012 deficyt poszczególnych JST nie mógłby przekraczać 

4% dochodów. Limit miał być co roku obniżany o jeden punkt procentowy, aż do osiągnięcia poziomu 

docelowego 1% dochodów w roku 2015. Dzięki takiemu posunięciu Ministerstwo Finansów chciało 

uzyskać w 2012 roku spadek relacji deficytu do PKB o 0,4 punktu procentowego. Propozycja ta 

wzbudziła protesty strony samorządowej, która argumentowała, że jest ona zbyt restrykcyjna i 

doprowadziłaby do konieczności znacznego ograniczenia inwestycji JST. Dodatkowo konieczność 

dostosowania planów do nowych przepisów, w sytuacji, gdy część projektów inwestycyjnych była już 

zakontraktowana czy wystąpiono o środki unijne, pociągnęłaby znaczne koszty.5 W dniu 25 maja 

2011 roku na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego osiągnięto 

porozumienie strony rządowej i samorządowej zawierające następujące warunki brzegowe dla 

konstrukcji limitu deficytu samorządowego: 

 łączny deficyt sektora samorządowego zostanie obniżony w roku 2012 o 0,4% punktu 

procentowego PKB (do poziomu 0,6% PKB); 

 reguła będzie dotyczyła całego sektora samorządowego, a nieposzczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

4. Opis mechanizmu kontrolowania deficytu JST w Projekcie ustawy 
 

Dnia 9 grudnia 2011 roku na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ogłoszony został się projekt 

zmiany ustawy o finansach publicznych z dnia 8 grudnia 2011 roku. Celem ustawy jest (zgodnie z 

uzasadnieniem przedstawionym przez Ministerstwo Finansów): 

1. Ustalenie limitu deficytu sektora samorządowego; 

2. Zwiększenie jakości i przewidywalności prognoz dotyczących poziomu zadłużenia i deficytu JST; 

3. Uelastycznienie gospodarki finansowej JST. 

 

                                                           
5
 Podobne zdanie wyrazili eksperci Capital Strategy, Stefan Kawalec i Agata Miśkowiec. W ich opinii, 

wprowadzenie dodatkowych limitów deficytu w kształcie proponowanym wówczas przez Ministerstwo 
Finansów spowodowałoby, że JST jako całość zostaną zmuszone do wypracowania w najbliższych latach dużej 
nadwyżki budżetowej kosztem gwałtownego zahamowania realizowanych inwestycji. Jako tymczasowe 
rozwiązanie zaproponowano usztywnienie prognoz odnośnie do deficytu wg sporządzanych przez JST 
Wieloletnich Prognoz Finansowych, co gwarantowałoby osiągnięcie celu dla deficytu całego podsektora 
samorządowego wymaganego przez MF, przy jednoczesnym umożliwieniu JST wykonania zaplanowanego 
programu inwestycyjnego (w tym celu proponowano także mechanizm „przenoszenia” niewykorzystanej z 
powodu opóźnień w procesie inwestycyjnym części deficytu na kolejny rok). Patrz następujące artykuły 
prasowe w/w autorów: „Awantura o deficyt samorządów”, Rzeczpospolita, 4 maja 2011; „Spór o deficyt”, 
Rzeczpospolita, 27 maja 2011; „Niepotrzebny spór o deficyt”, Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, nr 
23, 2 czerwca 2011 
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Jednocześnie w ustawie budżetowej na rok 2012 planuje się, iż deficyt podsektora samorządowego 

wyniesie 5,1 mld zł, co stanowi 0,3% prognozowanego na 2012 rok PKB w cenach bieżących. Jest to 

dwukrotnie mniej niż ograniczenie uzgodnione między stroną samorządową i rządową na 

posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 25 maja 2011 roku. 

Osiągnięcie takiego wyniku przez cały podsektor samorządowy oznacza, iż ujemny wynik JST nie 

może przekroczyć 3,6 mld zł (Ministerstwo Finansów przewiduje ujemny wynik samorządowych osób 

prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych na poziomie 1,5 mld zł, co wynika z 

korespondencji z UMP6).  

Wynik JST na tym poziomie jest co do rzędu wielkości zgodny z przewidywanymi przez Capital 

Strategy faktycznymi skutkami finansowymi wprowadzenia limitu deficytu w zaproponowanym przez 

Ministerstwo Finansów Projekcie ustawy (porównaj Tabela 6. str. 24 Skutki finansowe wprowadzenia 

limitu deficytu w proponowanej w Projekcie ustawy formie). 

Jednak jak podano powyżej, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów Pana Jacka 

Rostowskiego na spotkaniu z Zarządem Unii Metropoli Polskich, w dniu 19 stycznia 2012, 

zadawalający MF poziom deficytu sektora samorządowego w roku 2012 wynosi 0,6% PKB, zaś w 

następnych latach poziom ten powinien być stopniowo obniżany do 0,4% PKB, w związku ze 

zobowiązaniami Rządu do stopniowego obniżenia deficytu całego sektora finansów publicznych do 

1% PKB.   

 

4.1.  Limit kwotowy maksymalnego deficytu dla JST oraz samorządowych 

osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych 
 

Projekt ustawy przewiduje kwotowy limit maksymalnego deficytu sektora samorządowego w 

poniższej wysokości: 

 10 mld zł – w roku 2012; 

 9 mld zł – w roku 2013; 

 8 mld zł – w latach kolejnych. 

 

Powyższe kwoty limitu dotyczą całego sektora samorządowego obejmującego:  

1) JST i ich związki, 

2) samorządowe osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych. 

W celu dokonania podziału kwoty limitu deficytu, w pierwszej kolejności odejmuje się od limitu 

planowany wynik samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

Pozostała część limitu jest do wykorzystania przez JST i ich związki. 

Od 2013 roku kwota limitu ma być dzielona na: 

                                                           
6
 Pismo Pani Zdzisławy Wasążnik, Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, z dnia 16 

grudnia 2011 roku do Pana Andrzeja Lubiatowskiego, Dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich, sygnatura ST2-
4834-53/KRL/2011/11718 
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 kwotę gwarantowaną – dzieloną między wszystkie samorządy; 

 kwotę uzupełniającą – dzieloną między samorządy, w których deficyt wynika z opóźnień w 

realizacji inwestycji; 

 0,5 mld zł – „rezerwa” dzielona przez Ministra Finansów z uwzględnieniem zdarzeń losowych, 

stopnia finansowania deficytu w poszczególnych JST przez nadwyżkę z lat ubiegłych oraz 

wykorzystanie środków unijnych. 

 

4.2.  Usztywnienie WPF 
 

Samorządy mają czas do 31 sierpnia (w 2012 roku – do 28 lutego) na przesłanie do MF ostatnich 

uchwał w sprawie WPF lub ich zmian, które mają pozytywne rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej 

izby obrachunkowej (RIO). 

 Jeśli zaplanowały nadwyżkę lub równowagę, nie mogą uchwalić budżetu z deficytem. 

 Jeśli zaplanowały deficyt, nie mogą uchwalić budżetu z deficytem wyższym od prognozy. 

 MF może zażądać dodatkowych informacji od samorządów, co do których ma zastrzeżenia. 

 

Na podstawie przesłanych danych z WPF MF ustala planowany deficyt sektora samorządowego na 

kolejny rok. 

 

4.3.  Procedura dostosowawcza w przypadku przekroczenia limitu 

deficytu 
 

Jeśli planowany przez samorządy łączny deficyt na przyszły rok przekracza kwotę gwarantowaną, 

uruchamiana jest procedura dostosowawcza. Mechanizm nie dotyczy samorządowych osób 

prawnych należących do sektora finansów publicznych. 

 Do 5 października MF ogłasza tzw. wskaźnik Kg = deficyt gwarantowany / średnia arytmetyczna 

wykonanych dochodów własnych JST planujących deficyt dla 3 poprzednich lat. 

 Każdy samorząd na własną rękę wylicza indywidualny wskaźnik, tzw. Kgi = zaplanowany deficyt / 

średnia arytmetyczna wykonanych dochodów własnych dla 3 poprzednich lat. 

 Jeśli dany samorząd ma wyższy wskaźnik indywidualny (Kgi) niż zbiorczy (Kg), musi obniżyć 

planowany deficyt tak, aby po tej redukcji wskaźnik Kgi nie przekraczał wskaźnika Kg. 
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5. Ocena propozycji limitowania deficytu JST przedstawionej w 

Projekcie ustawy 
 

Wielkość limitu sektora samorządowego dla roku 2012 na poziomie 0,6% PKB wydaje się poziomem 

rozsądnym uwzględniając wspomniane wyżej uwarunkowania. Obniżanie tej relacji procentowej w 

latach następnych (do poziomu 0,4% PKB) jest zrozumiałe w związku z dążeniem do ograniczenia 

deficytu całego sektora finansów publicznych do poziomu 1% PKB. 

Poniżej przedstawiamy ocenę proponowanego w Projekcie ustawy mechanizmu mającego zapewnić, 

że założony limit deficytu sektora samorządowego nie zostanie przekroczony.  

 

5.1.   Zalety proponowanego mechanizmu 
 

Można wyróżnić trzy zasadnicze zalety mechanizmu zaprojektowane w Projekcie ustawy. 

A. Wprowadzenie limitu w skali całego sektora samorządowego, a nie poszczególnych JST. 

 

B. Konstrukcja mechanizmu dostosowawczego oparta o wysokość dochodów (nie proporcjonalna). 

 

Mechanizm redukcji uzależniający wysokość deficytu od dochodów 7  ogranicza ryzyko 

przekroczenia progów referencyjnych przez planowany deficyt i konieczności uruchomienia 

mechanizmu dostosowawczego. Nie zachęca on do planowania nadmiernego deficytu. Jeśli 

bowiem dojdzie do uruchomienia mechanizmu dostosowawczego, to limit deficytu określony dla 

danej JST nie będzie zależał od oryginalnie planowanego przez nią deficytu, lecz jedynie od 

średniej wykonanych dochodów własnych z ostatnich trzech lat.   

 

Redukcja proporcjonalna deficytu motywowałaby JST do planowania wyższego deficytu, tak aby 

w przypadku konieczności jego redukcji, nadal można było wykonać założony program 

inwestycyjny. Spowodowałoby to zmniejszenie przydatności planów do prognozowania deficytu i 

zwiększałoby ryzyko, że mechanizm dostosowawczy faktycznie zostanie uruchomiony. Samorządy 

nie mają oczywiście pełnej swobody zwiększania oryginalnie planowanych deficytów, gdyż muszą 

wykazać źródła ich finasowania oraz wskazać, że spełniają w następnych latach wskaźnik spłaty i 

obsługi zadłużenia. Ograniczenia te są obecnie najbardziej krepujące dla dużych miast, które 

osiągnęły już znaczny poziom zadłużenia. Natomiast wiele mniejszych miast i gmin wiejskich ma 

jeszcze sporo przestrzeni na wzrost zadłużenia. Przykładowo jednostka (miasto lub gmina) 

zamierzająca wykorzystać deficyt w wysokości 5 mln zł może być w stanie spełnić warunki do 

tego, by wpisać do budżetu deficyt wysokości 10 mln zł, po to, aby w przypadku konieczności 

redukcji deficytu nie musieć rezygnować z planowanej inwestycji. W efekcie powszechności 

podobnego procederu, łączny deficyt JST planowany na dany rok może znacznie przekroczyć 

uzgodnioną dopuszczalna kwotę, co uruchomi mechanizm dostosowawczy, wymuszając redukcję 

                                                           
7
 W Projekcie ustawy proponuje się oparcie mechanizmu o wysokość dochodów własnych. W opinii Capital 

Strategy należy rozważyć oparcie mechanizmu o wysokość dochodów ogółem. 
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planów również w tych JST, które nie miały już przestrzeni na zaplanowanie sztucznie 

podwyższonego deficytu. Ofiarami tego mechanizmu mogą być właśnie duże miasta. 

 

C. Limitowanie deficytu na poziomie planów przed uchwaleniem budżetów na kolejny rok. 

 

Proponowane rozwiązanie zwiększa pewność działania JST i umożliwia im lepsze planowanie, 

bowiem ewentualna potrzeba korekty deficytu jest znana przed uchwaleniem budżetu. Ze 

względu na bezwładność procesów inwestycyjnych, szkodliwe i niecelowe jest administracyjne 

ustalanie lub zmienianie limitów deficytu samorządów na dany rok w trakcie tego roku. 

 

Deficyt JST finansuje inwestycje. Programy inwestycyjne są programami kilkuletnimi. Możliwości 

sterowania deficytem w ciągu roku są bardzo ograniczone. Po podpisaniu umów z wykonawcami, 

trudno jest opóźnić realizację inwestycji, trudno też opóźnić płatności bez konieczności płacenia 

karnych odsetek. Z drugiej strony, przyznanie w ciągu roku danej JST możliwości zwiększenia 

deficytu w stosunku do poprzednio zaakceptowanego planu jest praktycznie niemożliwe do 

skonsumowania, gdyż nie ma szans, aby w rozpoczętym już roku przeprowadzić od początku do 

końca proces od wprowadzenia inwestycji do budżetu, poprzez ogłoszenie i rozstrzygnięcie 

przetargu (z rozpatrzeniem i ewentualnych odwołań), podpisanie umów, wykonanie i rozliczenie 

prac, do płatności faktur. Dlatego ewentualne określanie limitów deficytu dla poszczególnych JST 

musi zostać zakończone przed rozpoczęciem danego roku budżetowego. 

 

5.2.  Korekta deficytu znacznie bardziej rygorystyczna niż wynika z limitu 

w ustawie 
 

Istnieją trzy niezależne czynniki, które powodują, że zaproponowany w Projekcie ustawy limit 

deficytu dla sektora samorządowego będzie faktycznie znacznie bardziej rygorystyczny, niż jest to 

konieczne (oraz niż wynika z celu wyrażonego w tekście ustawy): 

A. Występowanie dodatniego wyniku budżetu (nadwyżki) na koniec roku w części JST; 

B. Uwarunkowania prawne i faktyczne w zakresie planowania budżetowego, które powodują, iż 

zawsze wykonanie deficytu jest niższe niż plan; 

C. Konstrukcja procedury dostosowawczej w przypadku, gdy planowany przez samorządy łączny 

deficyt na przyszły rok przekracza kwotę gwarantowaną, z definicji prowadząca do ograniczenia 

zagregowanego planowanego deficytu JST do kwoty niższej niż kwota gwarantowana. 

Ad A. Występowanie dodatniego wyniku budżetu (nadwyżki) na koniec roku w części JST. 

Zwracamy uwagę, iż wynik sektora samorządowego (czyli wielkość, która jest istotna z punktu 

widzenia dyscypliny finansów publicznych, w tym dla wypełnienia postanowień Paktu Stabilności i 

Wzrostu) będzie zawsze lepszy od limitowanego przez MF maksymalnego poziomu deficytu, ze 

względu na występującą zawsze w części JST nadwyżkę.  
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Tabela 3. Wynik jednostek samorząd terytorialnego w mln zł w podziale na nadwyżkę i deficyt w 

latach 2003-2010 oraz procent wykonania nadwyżki w relacji do planów. 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

wynik -1 814,0 117,1 -895,2  -2 997,9 2 267,1 -2 613,6 -12 985,7 -14 977,6 

nadwyżka 956,5 2 883,3 2 244,3 2 059,2 4 781,2 2 710,4 828,2 723,6 

nadwyżka wykonana w 
relacji do planów 

b.d. b.d. b.d. 880% 1022% 795% 865% 465% 

deficyt -2 770,4 - 2 766,2 - 3 139,5 - 5 057,2 - 2 514,1 - 5 324,1 - 13 813,9 - 15 701,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

Tabela 4. Liczba jednostek samorząd terytorialnego osiągających deficyt i nadwyżkę na koniec roku. 

 2008 2009 2010 

deficyt 1293 2140 2490 

nadwyżka 1515 668 319 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

W latach 2003-2010 zawsze występowała grupa JST, których budżety zamykały się na koniec roku 

nadwyżką, jednak w ostatnich latach zarówno liczba JST wykazujących nadwyżkę, jak i jej 

zagregowana wysokość, stale spadają. Nadwyżka w sektorze w tym okresie była najniższa na koniec 

2010 roku, wyniosła 720 mln zł. Z drugiej strony na uwagę zasługuje fakt, że we wszystkich 

analizowanych latach nadwyżka wykonana była zawsze kilkakrotnie wyższa od nadwyżki planowanej. 

Czynnikiem mogącym pozytywnie wpływać na wysokość nadwyżki w najbliższych latach jest 

obowiązywanie począwszy od 2011 roku wymogu zrównoważonego budżetu bieżącego oraz 

wprowadzenie nowego wskaźnika spłaty zadłużenia, którego formuła uzależnia limit spłaty 

zobowiązań powiększonych o koszty obsługi długu od wysokości nadwyżki bieżącej z trzech 

poprzednich lat powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. Jednak ciężko jest na tym etapie (bez 

danych dotyczących wykonania budżetów za 2011 rok, kiedy obydwa wymienione powyżej przepisy 

zaczęły mieć wpływ na finanse JST) przewidzieć poziom przyszłej nadwyżki, która będzie występowała 

zawsze niezależnie od różnych czynników wpływających na kondycję finansową JST.  

Wg danych pochodzących z WPF wg stanu na dzień 6 grudnia 2011 roku otrzymanych z Ministerstwa 

Finansów planowana na 2012 rok nadwyżka wszystkich JST wynosi 1,6 mld zł. W dalszej analizie 

przyjmujemy, że łączna oczekiwana nadwyżka JST równa jest nadwyżce planowanej. Ze względu  

jednak na dużą niepewność takiej prognozy, przyjmujemy jednocześnie konserwatywne założenie, że 

minimalna bezpieczna nadwyżka, na którą z dużym prawdopodobieństwem można liczyć, wynosi 

połowę wysokości najniższej nadwyżki wykonanej w ostatnich latach, czyli w 2010 roku (kiedy skutki 

kryzysu finansowego były dotkliwe dla finansów samorządów ze względu m.in. na znaczny spadek 

dochodów podatkowych). Wobec tego, wg naszych założeń, minimalny poziom nadwyżki, który w 

każdym roku będzie występował w sektorze samorządowym, to 360 mln zł (choć w praktyce w 

niektórych latach można spodziewać się znacznie wyższej nadwyżki).  

 

Ad B. Uwarunkowania prawne i faktyczne w zakresie planowania budżetowego, które powodują, iż 

zawsze wykonanie deficytu jest niższe (przynajmniej o 40%) niż plan. 

Jak pokazują dane historyczne, mniejsze wykonanie zarówno deficytu, jak i wyniku, w stosunku do 

planów jest nieodłączną cechą sektora samorządowego. Wykonanie deficytu w latach 2006-2010 
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waha się między 22% w 2007 roku (kiedy z planowanych 11,5 mld zł deficytu wykonano 2,5 mld zł), 

do 56% w 2010 (z ponad 28 mld zł deficytu wg planu wykonano 15,8 mld zł). Różnice między 

wielkościami planowanego a wykonanego deficytu w analizowanym okresie stale rosną: od 7,8 mld zł 

w 2006 roku do 12,5 mld zł w roku 2010 (porównaj Tabela 5). 

Tabela 5. Porównanie planu po pierwszym kwartale i wykonania nadwyżki, deficytu oraz wyniku w 

sektorze samorządowym (łącznie ze związkami JST) w latach 2006-2010. 

 
2010 

 
plan wykonanie % wykonania Różnica 

nadwyżka              167 497 250                  779 354 741     465%              611 857 491     

deficyt -       28 222 501 057     -       15 766 235 377     56%         12 456 265 680     

wynik -       28 055 003 807     -       14 986 880 636     53%         13 068 123 171     

 
2009 

 
plan wykonanie % wykonania Różnica 

nadwyżka              100 098 629                  865 784 269     865%              765 685 640     

deficyt -       25 528 475 735     -       14 052 469 785     55%         11 476 005 950     

wynik -       25 428 377 106     -       13 186 685 516     52%         12 241 691 590     

 
2008 

 
plan wykonanie % wykonania różnica 

nadwyżka              358 294 484             2 848 368 905     795%           2 490 074 421     

deficyt -       16 795 923 448     -      5 430 889 249     32%         11 365 034 199     

wynik -       16 437 628 964     -      2 582 520 344     16%         13 855 108 620     

 
2007 

 
plan wykonanie % wykonania różnica 

nadwyżka              472 018 582             4 824 019 769     1022%           4 352 001 187     

deficyt -       11 534 383 546     -      2 548 198 241     22%           8 986 185 305     

wynik -       11 062 364 964             2 275 821 528     -21%         13 338 186 492     

 
2006 

 
plan wykonanie % wykonania różnica 

nadwyżka              236 006 595             2 077 367 405     880%         1 841 360 810     

deficyt -       12 931 651 453     -      5 088 134 411     39%         7 843 517 042     

wynik -       12 695 644 858     -      3 010 767 006     24%         9 684 877 852     

Źródło: Plan wg danych po I kwartale. Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

Na duże różnice pomiędzy wielkościami planowanymi i wykonanymi wyniku JST zwróciło uwagę 

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 27 maja 2010 roku skierowanym do Prezesów RIO.8 Należy 

jednak zwrócić uwagę, iż różnica między wielkościami planowanymi a wykonanymi wynika nie tyle z 

niedoskonałości procesów planowania w JST, co sugeruje się w Piśmie, lecz z uwarunkowań 

prawnych i instytucjonalnych, które wymuszają planowanie większego deficytu niż faktycznie się 

wykonuje. 

Przyczyny przeszacowania deficytu w planach finansowych JST: 

1) Opóźnienia w realizacji projektów inwestycyjnych  

Samorząd nie może uruchomić trybu związanego z realizacją inwestycji (np. ogłosić przetargu, 

złożyć wniosku o dofinansowanie z środków europejskich), jeśli wydatki na projekt nie są 

uwzględnione w planach finansowych. Jednak często realizacja projektów opóźnia się z powodów 

niezależnych od JST (np. ze względu na długotrwałość procedur przetargowych lub weryfikację 

wniosków). W takiej sytuacji, w projekcie budżetu na rok kolejny dochodzi do kumulacji 

                                                           
8
 Pismo Sekretarz Stanu Elżbiety Suchockiej-Roguskiej o sygnaturze ST2-4834/18/KBU/10/735. 
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planowanych wydatków majątkowych z dwóch lat: obok wydatków pierwotnie planowanych na 

ten rok (z których część prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana w danym roku) znajdują się 

wydatki majątkowe przesunięte z roku poprzedniego.  

Niewykonanie planu wydatków inwestycyjnych jest główną przyczyną wykonywania mniejszego 

deficytu niż zaplanowano. W 2010 roku z 59 mld zł na wydatki inwestycyjne (wg planu po I 

kwartale) wykonano 43 mld zł, co stanowi 73%.  

2) Konieczność uwzględniania w budżecie wydatków z tytułu realizacji projektów, o których 

dofinasowanie JST występuje, a które w przypadku nieprzyznania finasowania nie będą 

realizowane 

W przypadku projektów, które nie otrzymały dofinansowania (np. z środków unijnych), 

samorządy bywają zmuszone do rezygnacji z ich realizowania. W przypadku, gdy wiele JST ubiega 

się o pozyskanie finansowanie w trybie konkursowym, każda z nich musi zaplanować wydatki na 

inwestycję w budżecie, natomiast tylko jedna będzie ją faktycznie realizować. Powoduje to 

pomniejszenie wykonania w stosunku do planów zarówno po stronie dochodów (np. dotacja z 

UE), jak i wydatków, jednak w przypadku finasowania unijnego niewykonanie dochodów w tej 

sytuacji stanowi najwyżej 85% niewykonania wydatków (wkład własny to minimum 15% wartości 

projektu), co prowadzi do pomniejszenia wykonanego deficytu w stosunku do planów.  

 

3) Rezygnacja z realizacji projektów inwestycyjnych z innych przyczyn 

 

4) Praktyka planowania maksymalnych wydatków, gdyż w ciągu roku są ograniczenia odnośnie 

ich zwiększenia 

Zgodnie z art. 254 pkt 3 ufp „dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w 

planie finansowym”. Z przepisu tego wynika, iż bez zastosowania procedury przeniesień 

wydatków z innych podziałek klasyfikacji budżetowej, samorządy nie mogą na dane zadanie 

zrealizować wydatków większych niż zaplanowano. W związku z tym wykształciła się w pełni 

racjonalna praktyka planowania wydatków z zastosowaniem pewnej poduszki bezpieczeństwa.  

5) Obowiązek uwzględniania po stronie wydatków środków na ewentualne spłaty poręczeń i 

gwarancji 

Poręczenia i gwarancje udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego znajdują 

odzwierciedlenie w uchwałach budżetowych po stronie wydatków. Zgodnie z art. 236 ust. 3 ufp, 

w planie wydatków bieżących wyodrębnia się wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym. 

Brak obowiązku wypłaty w danym roku gwarancji lub poręczenia powoduje niewykonanie planu 

wydatków. W 2010 roku z zaplanowanych do wykonania wydatków z tytułu udzielenia poręczeń i 

gwarancji w wysokości 634 mln zł (plan po I kwartale roku) JST zrealizowały faktycznie 86 mln zł 

(plan wykonano w 14%). Oznacza to, iż wynik sektora był z tego powodu o 548 mln zł wyższy niż 

planowany.  

6) Obowiązek uwzględniania po stronie wydatków rezerwy 
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JST są zobligowane do utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej 

niż 1% wydatków budżetu (art. 222 ufp ust. 1). Ponadto JST mogą tworzyć rezerwy celowe, 

których suma nie może przekroczyć 5% wydatków (zgodnie z art. 222 ust. 2-3 oraz art. 259 ufp). 

Wobec planowanych przez JST wydatków na 2010 na poziomie 164 mld zł (plan wg danych po I 

kwartale 2010), rezerwa stanowiła między 164 mln a 9,9 mld zł. Niewykorzystana w danym roku 

budżetowym rezerwa wpływa na pomniejszenie wykonanych wydatków w stosunku do planu. 

Biorąc pod uwagę historyczne dane wskazujące na niski procent wykonania planowanego deficytu 

przez JST (i wygasającą dynamikę wzrostu tego procentu) oraz fakt, że prawno-instytucjonalne 

czynniki tego zjawiska istnieją nadal, uważamy za zasadne założenie, że oczekiwane wykonanie roku 

2012 wyniesie 60% oryginalnie planowanego deficytu9. Uwzględniając ryzyko takiej prognozy, 

przyjmujemy, że maksymalny poziom wykonania oryginalnie planowanego łącznego deficytu JST, 

który z dużym prawdopodobieństwem nie powinien zostać przekroczony, wynosi 70%.  

Wykres 3. Procentowe wykonanie deficytu w latach 2006-2010 oraz wielkość oczekiwana i bezpieczna 

prognoza wykonania deficytu w 2012 roku. 

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz własnych obliczeń. 

 

Ad C. Konstrukcja procedury dostosowawczej, w przypadku, gdy planowany przez samorządy łączny 

deficyt na przyszły rok przekracza kwotę gwarantowaną, z definicji prowadząca do ograniczenia 

zagregowanego planowanego deficytu JST do kwoty niższej niż kwota gwarantowana.  

 

Proponowany w Projekcie ustawy mechanizm dostosowawczy, który stosuje się w sytuacji, gdy łączny 

planowany deficyt JST przekracza kwotę gwarantowaną, spowoduje, że po zastosowaniu 

przymusowej redukcji planowanego deficytu przez samorządy, których deficyty przekraczają 

określony w projekcie ustawy wskaźnik Kg, tak skorygowany łączny planowany deficyt JST będzie 

istotnie niższy niż kwota gwarantowana. Skorygowany łączny deficyt JST byłby równy kwocie 

gwarantowanej, gdyby wszystkie samorządy planujące deficyt ustanowiły deficyt na poziomie 

                                                           
9
 Potwierdzają to wstępne dane dotyczące wykonania deficytu w 2011 roku w miastach UMP – patrz Aneks. 
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odpowiadającym wskaźnikowi Kg. Jednakże zawsze będzie grupa samorządów, które oryginalnie 

zaplanowały deficyt z relacją niższą niż wskaźnik Kg i deficyty tych jednostek nie ulegają zmianie w 

wyniku uruchomienia mechanizmu dostosowawczego. 

Efekt tego czynnika obrazuje symulacja dokonana na podstawie otrzymanych z Ministerstwa 

Finansów danych z WPF wg stanu na dzień 6 grudnia 2011 roku. Zgodnie z informacjami otrzymanymi 

z Ministerstwa Finansów10, do rachunków symulacyjnych przyjęto, że dopuszczalny deficyt JST 

wyniesie 8 mld zł (limit deficytu sektora samorządowego w wysokości 10 mld zł pomniejszony o 

planowany ujemny wynik samorządowych osób prawnych należących do sektora finansów 

publicznych wynoszący 1,5 mld zł oraz rezerwę w wysokości 0,5 mld zł). Przy powyższym założeniu 

wskaźnik Kg na 2012 rok wyniesie 0,132. Po dostosowaniu do wskaźnika Kg deficytów samorządów, 

których indywidualne wskaźniki Kgi przekraczają ten wskaźnik, maksymalny deficyt wyniesie 6,2 mld 

zł11, podczas gdy limit ustalony to 8 mld zł.  

 

5.2.1. Łączne skutki restrykcyjności procedury kontroli deficytu 

 

Tabela 6. prezentuje skutki finansowe wprowadzenia limitu deficytu w formie, jaka jest 

proponowana w Projekcie ustawy i obrazuje daleko idącą rygorystyczność rozwiązania. Limit deficytu 

przewidziany na 2012 rok to 10 mld zł, jednak – jak przedstawiono powyżej – po odjęciu wyników 

osób prawnych oraz rezerwy do faktycznego rozdysponowania między JST zostaje 8 mld zł. Ponieważ 

deficyt planowany przez JST na 2012 rok wynosi 12 mld zł i przekracza limit, uruchomiony zostanie 

mechanizm dostosowawczy. W jego efekcie, łączny deficyt planowany przez JST w 2012 roku zostanie 

zredukowany do 6,2 mld zł (co wyjaśniamy wyżej w Ad C).  

 

Zakładamy, że samorządy, których deficyty nie podlegały ograniczeniu, wykonają deficyt w 60% 

wysokości planu (porównaj Ad B). Natomiast dla samorządów, których deficyt podlegał ograniczeniu 

przez wskaźnik Kg, deficyt wykonany będzie równy mniejszej co do wartości bezwzględnej z dwóch 

liczb: deficytu ustalonego po dostosowaniu do wskaźnika Kg lub 60% deficytu planowanego 

pierwotnie. Symulacja ta pokazuje wartość oczekiwaną faktycznie wykonanego deficytu przez JST po 

zastosowaniu mechanizmu dostosowawczego. Deficyt wyniesie 5,1 mld zł, zaś wynik będzie ujemny i 

wyniesie 3,5 mld zł. 

  

                                                           
10

 Pismo Pani Zdzisławy Wasążnik, Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, z dnia 16 
grudnia 2011 roku do Pana Andrzeja Lubiatowskiego, Dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich, sygnatura ST2-
4834-53/KRL/2011/11718. 
11

 Obliczenia własne Capital Strategy na podstawie otrzymanych z MF za pośrednictwem UMP danych 
jednostkowych dotyczących WPF wszystkich JST. Podobnej symulacji dokonała Krajowa Rada RIO. Z jej 
szacunków wynika, że faktyczna suma deficytów JST po zastosowaniu mechanizmu wyniesie 6,9 mld zł. Jednak 
w kalkulacji nie uwzględniono rezerwy planowanego wyniku osób prawnych należących do sektora finansów 
publicznych (wg szacunków MF -1,5 mld zł). Stąd wskaźnik Kg w prezentacji RIO wynosi 0,156, podczas gdy w 
naszej analizie przyjmujemy szacunek MF z uwzględnieniem wyniku osób prawnych: 0,132. 
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Tabela 6. Skutki finansowe wprowadzenia limitu deficytu w proponowanej w Projekcie ustawy 

formie. 

w mld zł 

Wg 
planów 

WPF 
2012 

Wg planów 
skorygowanych 

po zastosowaniu 
mechanizmu 

dostosowawczeg
o* 

Oczekiwane 
wykonanie po 
zastosowaniu 
mechanizmu 

dostosowawczego** 

Maksymalny 
dopuszczalny 

limit 

Różnica miedzy 
oczekiwanym 
wykonaniem a 
maksymalnym 
dopuszczalnym 

limitem 

Deficyt 
JST 

- 12,0 - 6,2 - 5,1 - 8,0 + 2,9 

Nadwyż
ka JST 

1,6 1,6 1,6 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Wynik 
JST 

- 10,4 - 4,6 - 3,5 - 8,0 +4,5 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

Uwaga: W tabelach, inaczej niż w treści dokumentu, stosujemy notację liczb ujemnych z minusem. 

*przy zastosowaniu Wskaźnika Kg obliczony przez MF: 0,132 

**szacunek Capital Strategy 

 

Symulacja ta oparta o rzeczywiste dane dla roku 2012 pokazuje skalę nadmiernej restrykcyjności 

proponowanego mechanizmu ograniczania deficytu. W wyniku zastosowania tego mechanizmu 

samorządy musiałyby ograniczyć planowany łączny deficyt blisko o połowę i w efekcie łączny 

oczekiwany wynik JST byłby o 4,5 mld zł lepszy poziomu ustalonego jako limit w tekście Projektu 

ustawy.  

 

6. Propozycja Capital Strategy – zmiany ograniczające niezamierzoną 

restrykcyjność mechanizmu limitowania deficytów JST 
 

Zaprezentowany w Projekcie ustawy mechanizm dostosowawczy wymusza większe ograniczenie 

deficytu sektora niż wynika to z kwotowego limitu deficytu, co nie znajduje uzasadnienia ani z punktu 

widzenia bezpieczeństwa finansowego poszczególnych JST (jest ono zapewnione przez inne limity, 

np. zadłużenia lub wymóg zrównoważonego deficytu bieżącego), ani z punktu widzenia całego 

sektora finansów publicznych (odpowiedni poziom deficytu do PKB byłby zapewniony przez 

wypełnienie limitu ustawowego). Jednocześnie mechanizm w takiej postaci może prowadzić do 

znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki finansowej poszczególnych JST oraz wymusić 

radykalne cięcie lub nawet całkowitą rezygnację z planowanych projektów inwestycyjnych.   

Dlatego uzasadniona jest korekta mechanizmu dostosowawczego. Proponujemy następujące zmiany: 

1) Należy uwzględnić fakt, że część JST wypracowuje nadwyżkę i uzgodnić minimalną wielkość 

nadwyżki, na którą z dużym prawdopodobieństwem można liczyć. Uważamy, że taką 

bezpieczną kwota jest połowa najmniejszej nadwyżki osiągniętej w okresie ostatnich 5 lat, 

czyli 360 mln zł. 

2) Należy uwzględnić fakt, że deficyt wykonany przez JST jest systematycznie niższy od deficytu 

planowanego. W oparciu o dostępne dotychczas dane uważamy, że maksymalny poziom 
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wykonania oryginalnie planowanego łącznego deficytu JST, który z dużym 

prawdopodobieństwem nie powinien zostać przekroczony, wynosi 70%.  

3) Należy obliczyć bezpieczną prognozę wykonania deficytu całego podsektora JST wg formuły: 

 B = P * D - N  gdzie: 

B – bezpieczna prognoza wykonania deficytu wszystkich JST  

P – maksymalny zakładany procent wykonania oryginalnie planowanego deficytu grupy JST 

planujących deficyt 

D – łączny planowany deficyt grupy JST planujących deficyt 

N – bezpieczna nadwyżka (zakładana minimalna kwota nadwyżki, którą z dużym 

prawdopodobieństwem osiągną JST planujące nadwyżkę) 

4) Bezpieczną prognozę wykonania deficytu wszystkich JST należy porównać z ustawowym 

limitem. 

a) Jeżeli bezpieczna prognoza wykonania deficytu wszystkich JST (B) nie przekracza limitu 

wykonania deficytu wszystkich JST (L), to żadna korekta planów nie jest potrzebna i 

samorządy mogą uchwalić planowane wielkości deficytu. 

b) Jeżeli bezpieczna prognoza wykonania deficytu wszystkich JST (B) przekracza limit 

wykonania deficytu wszystkich JST (L), to uruchamiany jest mechanizm dostosowawczy. 

Ministerstwo Finansów ogłasza wskaźnik redukcji Kg, przy którym bezpieczna prognoza 

wykonania skorygowanego planowanego deficytu wszystkich JST (B*) będzie równa 

kwocie L (z dokładnością do jednego miliona złotych).  

Bezpieczną prognozę wykonania skorygowanego planowanego deficytu wszystkich JST 

(B*) oblicza się jako sumę następujących wielkości: 

i. dla JST, których deficyty nie podlegają ograniczeniu (czyli dla których wskaźnik Kgi 

nie przekracza wskaźnika Kg): kwota planowanego deficytu pomnożona przez 

wskaźnik procentowego wykonania deficytu P; 

ii. dla JST, których deficyty podlegają ograniczeniu (czyli dla których wskaźnik Kgi 

przekracza wskaźnik Kg): mniejsza z następujących wartości: deficyt po 

skorygowaniu wg wskaźnika Kg lub kwota oryginalnie planowanego deficytu 

pomnożona przez wskaźnik P. 

Nowy wskaźnik będzie można bez problemów wyliczyć procedurą iteracyjną dysponując 

tą samą bazą danych, która jest niezbędna do wyliczania wskaźnika Kg wg algorytmu 

przewidzianego w Projekcie ustawy. 
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6.1.  Symulacja skutków proponowanych zmian na danych roku 2012  
 

Obliczając bezpieczną prognozę wykonania deficytu całego podsektora JST, do podanej wyżej 

formuły: 

 B = P * D - N  podstawiamy następujące wielkości: 

P (maksymalny zakładany procent wykonania oryginalnie planowanego deficytu grupy JST 

planujących deficyt) = 70%  

D  (łączny planowany deficyt grupy JST planujących deficyt wg WPF 2012) = 11 999 mln zł 

N  (bezpieczna nadwyżka) = 360 mln zł 

 

B = 70% * 11 999 mln zł  - 360 mln zł  = 8 039 mln zł 

Oznacza to, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem faktycznie wykonany deficyt wszystkich JST 

nie przekroczy kwoty 8 039 mln zł, mimo iż wg planów z WPF jest to wartość wyższa.  

Ponieważ bezpieczna prognoza wykonania deficytu wszystkich JST przekracza ustalony limit L 

wynoszący 8 000 mln zł, uruchomiony zostaje mechanizm dostosowawczy.  

Wyliczamy metodą iteracyjną wskaźnik Kg = 0,955, przy którym Bezpieczna prognoza wykonania 

skorygowanego planowanego deficytu wszystkich JST (B*) równa jest kwocie limitu wynoszącej 8 000 

mln zł z załażoną dokładnością (poniżej 1 mln zł). Wskaźnik określa maksymalną dopuszczalną relację 

deficytu każdej JST do średniej arytmetycznej jej dochodów własnych z trzech poprzednich lat). 

W efekcie zastosowania skorygowanego mechanizmu, 95 JST musiałoby dokonać korekty deficytu 

planowanego na 2012 rok (wobec 1 156 przy zastosowaniu mechanizmu z Projektu ustawy). Plany 

zostałyby obniżone o 0,2 mld zł, co gwarantuje bezpieczną prognozę wykonania na poziomie 8 mld zł. 
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Tabela 7. Porównanie efektów mechanizmu dostosowawczego w Projekcie ustawy i wg propozycji 

Capital Strategy dla danych roku 2012 (w mld zł). 

  Mechanizm 
dostosowawczy w 
Projekcie ustawy 

Mechanizm 
proponowany przez 
Capital Strategy 

Parametr Ustalony limit deficytu (ujemnego wyniku) 
podsektora JST  

8,0* 
 

Wg WPF 2012 Łączny deficyt JST planujących deficyt przed 
uruchomieniem mechanizmu dostosowawczego  

12,0 

Efekty zastosowania mechanizmu dostosowawczego 
 Wartość wskaźnika Kg (maksymalna 

dopuszczalna relacja deficytu danej JST do śr. 
artm. dochodów własnych z 3 poprzednich lat) 

0,132 0,955 

 Liczba JST zmuszonych do obniżenia 
planowanego deficytu 

1 156 95 

Wielkości w 
skorygowanych 
planach JST 

Łączny deficyt JST planujących deficyt  - 6,2 -11,8 
Łączna nadwyżka JST planujących nadwyżkę   1,6   1,6 
Łączny wynik podsektora JST - 4,6 -10,2 

Wielkości wg 
prognozy 
oczekiwanego 
wykonania 

Łączny deficyt JST osiągających deficyt  - 5,1 - 7,3 
Łączna nadwyżka JST osiągających nadwyżkę   1,6   1,6 
Łączny wynik podsektora JST - 3,5 - 5,7 

Wielkości wg 
bezpiecznej 
prognozy 
wykonania 

Łączny deficyt JST osiągających deficyt  - 5,5 8,4 
Łączna nadwyżka JST osiągających nadwyżkę   0,4 0,4 
Łączny wynik podsektora JST - 5,1 8,0 

Uwaga: W tabelach, inaczej niż w treści dokumentu, stosujemy notację liczb ujemnych z minusem. 

Źródło: Własne obliczenia na podstawie danych otrzymanych z MF. 

*Kwota ustalonego limitu deficytu podsektora JST na 2012 w wysokości 8 mld zł nie wynika bezpośrednio z zapisu w 

Projekcie ustawy. Została wyliczona przez MF (przez odjęcie od ustawowego limitu dla całego sektora samorządowego na 

2012 rok w wysokości 10 mld zł przewidywanego wyniku osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, 

związków JST oraz rezerwy w wysokości 0,5 mld zł). Wyliczenie to zostało przedstawione przez MF w piśmie do UMP o 

sygnaturze ST2-4834-53/KRL/2011/11718.    

 

7. Kwestia osób prawnych należących do sektora finansów 

publicznych 
 

W Projekcie ustawy przewiduje się pomniejszanie limitu deficytu dostępnego dla JST o zagregowany 

w skali kraju planowany wynik samorządowych osób prawnych należących do sektora finansów 

publicznych (czyli samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych 

instytucji kultury), przy czym wynik ten nie będzie podlegać mechanizmowi dostosowawczemu. 

Można się obawiać, że w przyszłości ujemny wynik samorządowych osób prawnych będzie w 

przyszłości pochłaniać znaczną część limitu deficytu do dyspozycji dla JST. 

 

Logicznym rozwiązaniem byłoby, żeby wynik samorządowych osób prawnych należących do sektora 

finansów publicznych wliczać do limitu zadłużenia dla JST, która jest organem założycielskim danej 

osoby prawnej. Szczegółowe rozwiązania można zaproponować po przeanalizowaniu wysokości 

wyniku poszczególnych osób prawnych i ich potencjalnego wpływu na deficyt JST. Tymczasem 
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Departament Finansów Samorządu Terytorialnego w MF poinformował, że nie posiada danych w 

zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i kosztów samorządowych osób prawnych12. 

Ministerstwo Finansów przekazało jedynie dane zagregowane dotyczące wyniku tych jednostek 

przedstawione w Tabeli 8. 

Tabela 8. Wynik samorządowych osób prawnych należących do sektora finansów publicznych w mld 

zł w latach 2007 – 2010. 

2007 2008 2009 2010 
- 0,28 0,27 - 0,4 - 1,2 

Źródło: Dane MF na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa. 

Zwraca uwagę wysoka dynamika spadku wyniku tych podmiotów obserwowana od 2008 roku. W tej 

sytuacji niepokojący jest brak mechanizmu kontroli i ograniczania deficytu tych podmiotów. Dlatego 

postulujemy, żeby zbudować bazę, w której będą gromadzone wyniki (wykonane oraz planowane) 

samorządowych osób prawnych należących do sektora finansów publicznych (rozważyć można także 

gromadzenie wyników spółek komunalnych – wyłącznie dla celów informacyjnych). Na podstawie 

analizy tych wyników będzie można zaproponować docelowy mechanizm limitowania deficytu tych 

podmiotów.  

 

8. Inne propozycje zmian w limicie deficytu 
 

Tabela 9. Wady i wątpliwości projektowanego rozwiązania oraz propozycje zmian w projekcie 

Wada Propozycja zmian 

Skomplikowany mechanizm (zwłaszcza 

dotyczący kwoty uzupełniającej) – w praktyce 

mogą powstać liczne wątpliwości 

interpretacyjne. 

 -  

Limit kwotowy – nie uwzględnia zmian 

nominalnego PKB. 

 

Sugerowanym rozwiązaniem jest podanie limitu 

deficytu w relacji do PKB, przy jednoczesnym 

określeniu terminu, w którym MF poda 

prognozowaną wysokość nominalnego PKB na 

rok następny, co umożliwi przełożenie limitu w 

ujęciu procentowym na wielkość liczbową. 

Niejasność co do daty, na którą ma być 

sporządzony WPF przesyłany do MF. Wątpliwość 

czy RIO może zaopiniować projekt uchwały 

budżetowej i WPF na przyszły rok przed 

ustaleniem, czy wejdzie w życie mechanizm 

Nowelizacja powinna być połączona z rewizją 

przepisów dotyczących tworzenia i opiniowania 

WPF, tak żeby uniknąć niepewności i 

sprzeczności w tym zakresie. 

                                                           
12

 Pismo o sygnaturze ST2-4834-54/KBU/2011 do Pana Andrzeja Lubiatowskiego, Dyrektora Biura Unii 
Metropolii Polskich. 
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dostosowawczy (opinia w sprawie nowego WPF 

przed 31 sierpnia).  

Rozszerzenie katalogu czynów powodujących 

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych o „nieprawidłowe 

prowadzenie gospodarki finansowej JST, na 

skutek którego doszło do przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu wyniku budżetu (…)”. 

Można mieć wątpliwości, czy wprowadzenie 

indywidualnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy 

przekroczenie wyniku może mieć związek ze 

zdarzeniami będącymi częściowo poza kontrolą 

osób zarządzających JST, jest właściwe. Można 

rozważyć zwiększenie uprawnień RIO w sytuacji 

przekroczenia ustawowych limitów, a w 

skrajnych sytuacjach rozszerzenie przesłanek 

wprowadzenia zarządu komisarycznego.  

Źródło: Opracowanie własne. 

9. Kwestia podwójnego limitu zadłużenia 
 

W ustawie o finansach publicznych z 2009 wprowadzono z 5-letnim vacatio legis nowy wskaźnik 

obsługi spłat oraz kosztów zadłużenia oparty na wysokości nadwyżki bieżącej (art. 243 ufp). Od roku 

2014 ma on zastąpić dotychczasowy wskaźnik, ograniczający wysokość rocznej spłaty zadłużenia wraz 

z kosztami do 15% dochodów (art. 169 starej ufp). Jednocześnie całkowicie zrezygnowano z 

limitowania poziomu długu na koniec roku. Art. 170 starej ufp, na mocy którego dług na koniec roku 

nie może przekroczyć 60% dochodów, na podstawie przepisów przejściowych miał obowiązywać do 

końca 2013 roku.  

W opiniowanym Projekcie ustawy z dnia 8 grudnia 2011 roku w art. 1 pkt 14 proponuje się 

przywrócenie limitu wielkości długu w stosunku do dochodów: łączna kwota długów JST na koniec 

roku budżetowego nie będzie mogła przekroczyć kwoty 60% ogółu wykonanych dochodów tej 

jednostki, zaś w trakcie roku budżetowego kwota długu na koniec kwartału nie będzie mogła 

przekroczyć 60% planowanych dochodów. Przepis przewiduje kontynuację możliwości wyłączenia z 

limitu długu zobowiązań przeznaczonych na finansowanie projektów unijnych (szerzej o kwestii 

wyłączenia – patrz Rozdział 10).  

Nowy wskaźnik obsługi długu wprowadzany w 2009 roku w art. 243 miał lepiej odzwierciedlać 

faktyczne możliwości spłaty zobowiązań, krokiem w stronę badania faktycznej zdolności kredytowej 

JST. Tym uzasadniano rezygnację z limitu wysokości długu na poziomie 60% dochodów: dla jednych 

samorządów był on zbyt łagodny, dla innych – zbyt restrykcyjny. W uzasadnieniu Projektu ustawy 

brakuje ratio legis dla przywrócenia ograniczenia wysokości długu JST.  

Wg obecnego stanu prawnego wielkość zadłużenia JST od roku 2014 nie będzie limitowana 

bezpośrednio, lecz pośrednio przez limity dotyczące obciążeń z tytułu spłat i obsługi zadłużenia w 

WPF. Z punktu widzenia kontroli zdolności JST do spłaty zadłużenia jest to mechanizm bardziej 

adekwatny niż odnoszenie długu do wielkości dochodów JST.  
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Argumentem za limitem długu w relacji do dochodów mógłby być fakt, że jest to relacja prostsza 

czytelniejsza i trudniejsza do manipulacji, działająca w znacznych stopniu ex ante i mniej wrażliwa na 

zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W przypadku wskaźnika obsługi spłat oraz kosztów 

zadłużenia istnieje pewne ryzyko uzyskiwania zadawalającego poziomu wskaźnika w wieloletnich 

prognozach w wyniku wydłużania terminów spłaty długu i obniżania zakładanego oprocentowania, co 

nie zawsze musi być realistyczne. Niezależnie od tego, zmiany warunków makroekonomicznych mogą 

spowodować, że realizacja przyjętych założeń okaże się niemożliwa i nastąpi ex post znaczne 

przekroczenie wskaźnika. 

Należy z drugiej strony uwzględnić fakt, że po uchwaleniu upf w roku 2009 poszczególne JST zaczęły 

przygotowywać się do nowych zasad limitowania długu wchodzących w życie w 2014 roku. 

Podejmowano działania dla wypracowania wyższej nadwyżki bieżącej, by móc spełnić nowy wskaźnik 

obsługi spłat oraz kosztów zadłużenia. Zamierzenia w tym zakresie znajdują swoje odzwierciedlenie w 

WPF 2011 i WPF 2012, które wskazują na wzrost planowanej nadwyżki bieżącej JST (wg prognoz 

wynikających z WPF 2012, łączny wynik budżetu bieżącego JST wyniesie w 2012 roku 8 mld zł, w roku 

kolejnym będzie dwukrotnie wyższy). Samorządy o dużej elastyczności finansowej postanowiły 

wykorzystać nowe regulacje do tego, by dzięki zwiększeniu nadwyżki bieżącej uzyskać po 2013 roku 

możliwość zwiększenia zadłużenia powyżej wygasającego limitu ograniczającego zadłużenie do 60% 

dochodów. Przywrócenie po roku 2013 wskaźnika ograniczającego dług do 60% dochodów 

spowodowałoby konieczność rezygnacji z części planowanych projektów inwestycyjnych przez tę 

grupę JST. 

Celem ponownego wprowadzenia dyskutowanego limitu mogłoby być ograniczenie rosnącego 

zadłużenia podsektora samorządowego ogółem, w sytuacji, gdy nowy wskaźnik umożliwia niektórym 

JST zaciąganie wyższych zobowiązań niż w poprzednim stanie prawnym ze względu na osiąganie 

wysokiej nadwyżki bieżącej. W uzasadnieniu Projektu ustawy brak jednak odpowiednich argumentów 

w tym względzie. Nie oceniono wpływu rozwiązań wprowadzonych w 2009 roku na kształtowanie się 

długu JST, a także nie oceniono jakie efekty w tym zakresie miałoby przynieść utrzymanie po 2013 

limitu zadłużenia do dochodów.   

Analiza danych dla wszystkich JST otrzymanych od MF nie potwierdza hipotezy, że brak ograniczenia 

wysokości długu spowoduje znaczne zwiększenie zadłużenie podsektora samorządowego od 2014 

roku.  

Wg danych na dzień 6 grudnia 2011 roku, 33 JST (nieco ponad 1% wszystkich samorządów) planuje 

dług przekraczający 60% dochodów na koniec 2014 roku (porównaj Tabela 10). Łącznie kwota 

nadwyżek zadłużenia poszczególnych JST powyżej granicy 60% dochodów w roku 2014 wynosi 1 483 

mln zł (2% kwoty długu JST na koniec 2014 roku ogółem, 0,08% PKB wg prognozy na 2014 rok z 

Wieloletniego Planu Finansowego Państwa). Przy czym liczba ta opiera się na danych o wysokości 

długu przed wyłączeniami związanymi z realizacją projektów unijnych 13. W 2013 roku, kiedy 

omawiany limit wciąż obowiązuje, 37 JST planuje dług powyżej 60% dochodów, kwota przekroczeń 

powyżej limitu wynosi 869 mln zł i można przyjąć, że całość tej kwoty objęta jest włączeniami z tytułu 

realizacji projektów unijnych, gdyż inaczej ich WPF nie powinny uzyskać pozytywnej opinii RIO.  

Można zatem przyjąć, że znaczna część przytoczonej kwoty nadwyżek zadłużenia poszczególnych JST 

                                                           
13

 W danych Ministerstwa Finansów, na których się opieramy nie ma informacji o wielkości wyłączeń z tytułu 
realizacji projektów unijnych. 
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powyżej granicy 60% dochodów w roku 2014 również będzie mogła być objęta włączeniami z tytułu 

realizacji projektów unijnych. Zatem wg danych z WPF 2012 potencjalne obniżenie długu 

samorządów planowanego w roku 2014 w wyniku przywrócenia wskaźnika ograniczającego dług do 

60% dochodów długu stanowiłoby ułamek przytoczonej kwoty przekraczającej ten limit.  

Tabela 10. Wykaz JST planujących na 2014 rok dług przekraczający 60% dochodów ogółem. 

Lp. JST Typ 
Relacja dług / dochody  

2014 rok 2013 rok 

1 TORUŃ miasto 114% 95% 

2 MYŚLENICE gmina 114% 110% 

3 PĄTNÓW gmina 88% 100% 

4 LISZKI gmina 80% 74% 

5 NOWY TARG gmina 78% 24% 

6 MUSZYNA gmina 77% 58% 

7 WĄCHOCK gmina 75% 63% 

8 BYDGOSZCZ miasto 75% 69% 

9 SZPROTAWA gmina 74% 63% 

10 SKARŻYSKO-KAMIENNA gmina 74% 53% 

11 ZACHODNIOPOMORSKIE województwo 74% 59% 

12 RECZ gmina 71% 77% 

13 BIECZ gmina 71% 71% 

14 RZESZÓW miasto 70% 57% 

15 LUBSKO gmina 69% 77% 

16 SKIERNIEWICE miasto 69% 53% 

17 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE gmina 68% 58% 

18 LUBELSKIE województwo 66% 56% 

19 IZBICKO gmina 66% 78% 

20 ŁÓDŹ miasto 66% 56% 

21 TERESPOL gmina 65% 54% 

22 WIELKOPOLSKIE województwo 65% 58% 

23 TRZEBIATÓW gmina 65% 66% 

24 SZUDZIAŁOWO gmina 64% 71% 

25 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ gmina 63% 61% 

26 KARLINO gmina 63% 63% 

27 GDAŃSK miasto 63% 58% 

28 DOBRA SZCZECIŃSKA gmina 63% 60% 

29 GRYFINO gmina 63% 53% 

30 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miasto 62% 49% 

31 TORZYM gmina 61% 46% 

32 STARA KAMIENICA gmina 61% 67% 

33 KOBYLANKA gmina 61% 71% 

Łączna kwota długu przekraczającego 60% dochodów danej JST 
1 483 mln zł (2% długu JST ogółem, 0,08% PKB w 2014) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. W danych poprawiono oczywiste błędy: dla gminy Warka planowany 

dług na 2014 rok wynosi zgodnie z WPF 15,8 mln zł (nie jak podano w danych MF 158 mln zł), dla powiatu poznańskiego 

planowany na 2014 rok dług wynosi 20 mln zł (nie jak podano w danych MF 200 mln zł). Nie sprawdzano natomiast 

prawidłowości wszystkich danych. 

Zadłużenie całego podsektora (bez związków tworzonych przez JST oraz przed wyłączeniami) w 2014 

roku jest zgodnie z WPF o 5 mld zł (7%) niższe niż rok wcześniej. Natomiast planowany stosunek 

zadłużenia do dochodów wynosi w 2014 roku 37% i jest o 1 punkt procentowy niższy niż w roku 

2013. Nawet przy założeniu, że dług w przypadku niektórych samorządów ma potencjał, by wzrosnąć 
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w stosunku do planów, nie ma żadnych symptomów, które pozwalałyby obawiać się eksplozji długu 

związanej z zaprzestaniem obowiązywania limitu wysokości długu.  

Należy zwrócić uwagę, że limit 60% zadłużenia samorządów do dochodów nie może być traktowany 

jako odpowiednik limitu dotyczącego całego długu sektora finansów publicznych i ograniczającego 

ten dług do maksymalnie 60% PKB14, gdyż w obu przypadkach wskaźnik 60% odnosi się od zupełnie 

inne kategorii finansowej. Czym innym jest bowiem PKB, a czym innym dochód sektora finansów 

publicznych lub podsektora samorządowego. Dochody sektora finansów publicznych stanowią w 

Polsce ok. 40% PKB, stąd limit zadłużenia sektora finansów publicznych w wysokości 60% PKB jest 

równoważny limitowi w wysokości 150% dochodów sektora finansów publicznych. Innymi słowy, 

gdyby limit zadłużenia samorządów do dochodów był prostym przeniesieniem wspomnianego limitu 

60% dla długu sektora finansów publicznych, to powinien wynosić nie 60%, lecz około 150%, 

ponieważ odnoszony jest nie do PKB (wytwarzanego w obszarze działania danej JST), lecz do dochodu 

JST. Spostrzeżenie, to ma charakter uwagi czysto metodologicznej. Nie uważamy bowiem, by limity 

zadłużenia samorządów powinny być prostym przeniesieniem limitu dla całego sektora finansów 

publicznych. Sektor samorządowy nie jest obciążony zadłużeniem o charakterze strukturalnym 

wynikającym m.in. z: pozostałości zadłużenia zagranicznego z czasów PRL, zobowiązań systemu 

ubezpieczeń społecznych, długu związanego z reformą emerytalną itp. Stąd zasadny jest pogląd, że 

udział podsektora samorządowego w długu publicznych powinien być znacznie niższy niż udział 

dochodów sektora samorządowego w dochodach sektora finansów publicznych. Według ostatnich 

danych z roku 2010 dług JST wynosi 55 mld zł co stanowi 34% w relacji do dochodów JST oraz 4 % w 

relacji do PKB Polski.  

10. Kwestia wyłączenia zobowiązań ze wskaźnika zadłużenia 
 

Zgodnie z omawianym Projektem ustawy: 

 Art. 243 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do: (1) wykupów papierów wartościowych, spłat 

kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych na program, projekt 

lub zadanie, (2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym lub związkom 

jednostek samorządu terytorialnego realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w 

ramach programów; finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 

kwocie odpowiadającej części podlegającej refundacji z tych środków.”,  

 Dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„Przepisu ust. 3 nie stosuje się po upływie 90 dni po zakończeniu programu, projektu, zadania lub 

otrzymaniu refundacji ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w zależności od tego, 

które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.” 

                                                           
14

 Limit taki zapisany jest w art. 216 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także w kryteriach z 
Maastricht. 
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Zwracamy uwagę, że zmiany te są sformułowane w sposób niejasny i rodzący liczne wątpliwości 

interpretacyjne, co w praktyce może znacznie ograniczyć – także wbrew intencji ustawodawcy – 

możliwość stosowania wyłączenia (a tym samym absorbcji środków unijnych). 

Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w art. 243 ustawy o finansach publicznych 

modyfikują dwa aspekty wyłączenia z długu zobowiązań związanych z realizacją projektów unijnych: 

maksymalną wysokość wyłączenia oraz maksymalny termin stosowania wyłączenia.  

 

10.1.  Wysokość wyłączenia 
 

Na mocy zmienionego art. 243 ust. 3, wyłączeniem będzie można objąć jedynie część zadłużenia 

wynikającą z poziomu refundacji (bez wkładu własnego). Zgodnie z uzasadnieniem do projektu 

ustawy, zmiana ta wynika z konieczności ograniczenia zadłużenia samorządów. Przewiduje się jednak 

przepisy przejściowe – zgodnie z art. 12 projektu ustawy zmiana nie będzie dotyczyła umów 

dotyczących realizowania projektów unijnych podpisanych przed wejściem w życie omawianej 

nowelizacji. 

Zmiana ta porządkuje dzisiejszą sytuacje, gdzie w praktyce stosowane są dwa podejścia do określania 

wysokości wyłączanych z limitu spłat zobowiązań zaciągniętych w celu realizacji zadań 

współfinansowanych z funduszy UE: 

a) podejście konserwatywne, polegające na wyłączeniu ze wskaźnika zobowiązań zaciągniętych na 

zrealizowanie wydatków jedynie w części podlegającej zwrotowi z budżetu środków unijnych, 

potocznie zwanym „prefinansowaniem wydatków”, 

b) podejście szerokie, polegające na wyłączeniu ze wskaźnika zobowiązań zaciągniętych na 

zrealizowanie wydatków w części podlegającej zwrotowi, jak też w części składającej się na wkład 

własny. 

W piśmie z lipca 2008 roku15 o sygnaturze ST2-4834-107/SZH/2008/1092 Departament Finansów 

Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego 

Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przychylił się do stosowania przez jednostki 

samorządu terytorialnego podejścia szerokiego. W piśmie stwierdzono jednocześnie, iż zdanie to nie 

ma charakteru wiążącego. 

W literaturze przedmiotu z kolei spotyka się zdania przeciwne, przychylające się do podejścia 

konserwatywnego (patrz U. Wiktorowska, M. Michałek, „Zakres wyłączeń z ograniczeń uchwalania 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego w świetle art. 243 ust. 3 ufp – głos w dyskusji”, Finanse 

Komunalne, nr 7-8/2011; autorki są członkami Kolegium RIO w Łodzi). Podejście to jest stosowane 

także przez niektóre inne JST (patrz art. „Prognoza długu miasta Opola na lata 2009-2024”). 

 

                                                           
15

 Pismo to zostało sporządzone w czasie obowiązywania starej ustawy o finansach publicznych, jednak 
przeniesienie przepisu dotyczącego omawianego wyłączenia do nowej ustawy pozwala na stwierdzenie, że 
zawarte w piśmie argumenty nie straciły na ważności. 
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W opinii Capital Strategy podejście konserwatywne pozwala na wyważenie dwóch celów, jakie ma 

omawiany przepis, tzn. zwiększenie absorpcji środków unijnych przy zachowaniu bezpieczeństwa 

finansowego JST. Podejście to jest poprawne z ekonomicznego punktu widzenia – obciążenie 

spłatami zobowiązań może być w niektórych okresach faktycznie większe niż wynikałoby to z 

‘czystego’ wskaźnika (bez wyłączeń), jednak JST ma zapewnione źródło finansowania dla wyłączonych 

zobowiązań. Natomiast spłata kredytów zaciągniętych w celu sfinansowania wkładu własnego 

następuje na takich samych zasadach jak spłata innych kredytów niestanowiących współfinansowania 

zadań z środków UE, tzn. odbywa się przede wszystkim na zasadzie wygospodarowywania środków 

na poziomie bieżącym budżetu. Nie ma więc ekonomicznego uzasadnienia dla wyłączenia tej części 

zobowiązań ze wskaźnika. 

Proponowaną zmianę w tym zakresie oceniamy pozytywnie, jako po pierwsze precyzującą niejasne 

dziś zasady wyłączeń, po drugie – zmierzające we właściwym kierunku.  

Postulujemy tylko, by w przytaczanym art. 12 Projektu ustawy, będącym przepisem przejściowym, 

doprecyzować, co rozumie się pod pojęciem „umów dotyczących realizacji programu, projektu lub 

zadania (…)”. W opinii Capital Strategy sformułowanie to odnosi się nie tylko do umów o 

dofinansowanie, ale także innych podpisanych umów dotyczących realizacji projektów unijnych, w 

tym tzw. pre-umów. Kwestia ta jednak wymaga doprecyzowania przez ustawodawcę. 

 

10.2.  Termin stosowania wyłączenia  
 

Dodany nowy przepis (art. 243 ust. 3a) przewiduje zmiany w brzmieniu przepisu dotyczącego 

maksymalnego terminu, w jakim można stosować wyłączenie. W projekcie proponuje się, żeby 

wyłączenie można było uwzględnić do 90 dni po zakończeniu projektu lub otrzymaniu refundacji ze 

środków unijnych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Co ważne, art. 12 

projektu ustawy, będący przepisem przejściowym wykluczającym spod nowej regulacji już zawarte 

umowy o dofinansowanie, dotyczy wyłącznie art. 243 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 (czyli ustawy 

o finansach publicznych) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Tym samym nie dotyczy on art. 

243 ust. 3a regulującego termin stosowania wyłączenia.  

Nowy zdefiniowany termin stosowania wyłączenia jest wysoce niejasny. W uzasadnieniu do projektu 

ustawy nie ma ratio legis tej zmiany, ani wskazówek, które pozwoliłyby zinterpretować nowe 

brzmienie przepisu.  

Zdaniem Capital Strategy, „zakończenie projektu” należy rozumieć jako termin rozliczenia projektu, 

natomiast dzień „otrzymania refundacji środków” można rozumieć dwojako: 

 jako daty otrzymania poszczególnych transzy refundacji – wtedy maksymalna wartość 

wyłączenia jest pomniejszana o wysokość każdej kolejnej otrzymanej transzy; 

 jako datę otrzymania ostatniej transzy refundacji. 

 

Można założyć, iż z braku innych wskazówek interpretacyjnych RIO będą rekomendowały stosowanie 

ostrożniejszej interpretacji. Przemawiają za nią także proste względy ekonomiczne: nie ma powodów 
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z ekonomicznego punktu widzenia, by kontynuować wyłączenie z długów kwot, które JST już 

otrzymała w refundacji i dzięki którym może spłacić część zaciągniętego długu. Jednak w praktyce 

ciężko dopasować harmonogram spłat zadłużenia (szczególnie w przypadku emisji publicznej 

obligacji) do harmonogramu płatności z budżetu środków europejskich. Względy praktyczne 

przemawiają więc za szerszym rozumieniem terminu „otrzymania refundacji środków”.  

W opinii Capital Strategy ustawodawca powinien podjąć działania mające na celu wyeliminowanie 

możliwych wątpliwości interpretacyjnych nowych przepisów. Niejasne sformułowanie prawa może w 

praktyce uniemożliwić stosowanie wyłączenia, nawet jeśli intencja będzie zagwarantowanie 

możliwości takiego wyłączenia. Postulujemy, by w zakresie terminu stosowania wyłączenia przyjąć 

interpretację szerszą, czyli dopuścić stosowanie wyłączenia maksymalnie przez 90 dni po zakończeniu 

projektu lub otrzymaniu całości refundacji, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 

wcześniej. 
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Aneks 1. Analiza wyniku JST: ujęcie historyczne oraz plany wg WPF. 
 

W latach 2003-2010 tylko dwukrotnie (w 2004 oraz 2007 roku) zagregowany wynik JST (rozumiany 

jako różnica między dochodami a wydatkami wszystkich JST) był dodatni (patrz Tabela 11). Nigdy nie 

przekroczył 2% dochodów samorządów. W latach 2008-2010 wynik był ujemny, a jego wartość 

bezwzględna wzrosła w tym okresie ponad pięciokrotnie z 2,6 mld do 15 mld zł na koniec 2010 roku. 

Największy spadek wyniku (o ponad 10 mld zł, czyli blisko 400%) – zanotowano w 2009 roku. W roku 

2010 dynamika pogarszania się wyniku JST uległa zahamowaniu (spadek o niecałe 2 mld zł, co 

stanowi 15%). 

Tabela 11. Dochody JST oraz wynik w mln zł oraz jako procent wykonanych dochodów w latach 2003 

– 2010. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

wynik (mln zł) - 1 814      117    -    895   - 2 998        2 267     - 2 614    - 12 986     - 14 978     

dochody (mln zł) 79 140 91 504 102 912 117 040 131 380 142 569 154 842 162 797 

wynik / dochody -2,29% 0,13% -0,87% -2,56% 1,73% -1,83% -8,39% -9,20% 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. 

W analizowanym okresie dochody poszczególnych typów samorządów rosły co roku w ujęciu 

nominalnym (patrz Wykres 4). Jedynie w 2010 roku dochody województw spadły w porównaniu do 

dochodów wykonanych rok wcześniej, jednak jest to efektem zmiany przepisów dotyczących 

finansowania i współfinansowania projektów z udziałem środków europejskich, a w szczególności 

rezygnacja z finansowania w formie dotacji rozwojowej na realizację regionalnego programu 

operacyjnego, która stanowiła dochód województw, a w dużej mierze była przekazywana 

poszczególnym beneficjentom (w obecnym systemie prawnym beneficjenci dostają płatności bez 

pośrednictwa województw). 

Wykres 4. Dochody JST w mln zł w podziale wg typów samorządów w latach 2003 – 2010. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. 
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Wykres 5. Wynik JST w mln zł w podziale wg typów samorządów w latach 2003 – 2010. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. 

W 2004 roku dodatni wynik podsektora samorządowego był spowodowany zamknięciem się 

budżetów województw z dodatnim wynikiem ponad 1 mld zł (patrz Wykres 5). W 2007 roku budżety 

wszystkich typów JST zamknęły się wynikiem dodatnim. Było to w dużej mierze związane z dobrą 

koniunkturą gospodarczą, dzięki której zanotowano większe od planowanego wykonanie dochodów 

własnych (na koniec roku wykonanie na poziomie 110% planu po pierwszym kwartale16), zwłaszcza 

dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (127% planu), fizycznych (108% planu) oraz 

od czynności cywilnoprawnych (181% planu). W kolejnych latach notowano ujemny wynik we 

wszystkich typach samorządów (poza powiatami w 2008 roku, których budżety zamknęły się 

niewielkim dodatnim wynikiem), co miało związek m.in. z pogorszeniem się koniunktury i uzyskaniem 

niższych dochodów podatkowych. Drastyczna dynamika spadku wyniku w 2009 roku wynikała 

głównie ze znacznego pogorszenia się wyników w miastach na prawach powiatu i w gminach. 

Natomiast w 2010 roku wynik gmin nadal spadał, podczas gdy w miastach na prawach powiatu 

poprawił się o blisko 1 mld zł. 

W 2003 roku stosunek wyniku poszczególnych JST do ich dochodów ogółem był zbliżony we 

wszystkich typach samorządów: wynosił 2% w gminach oraz 3% w pozostałych typach samorządu 

(patrz Wykres 6). W kolejnych latach największe zróżnicowanie wyniku w stosunku do dochodów 

obserwuje się w województwach, co wynika m.in. ze zmian prawnych dotyczących zasad ich 

gospodarki finansowej (przykładowo po wprowadzeniu w życie w 2004 roku zmian systemowych 

wynikających z ustawy o dochodach JST, w zasadniczy sposób zmieniła się struktura dochodów 

województw oraz zwiększyła ich wysokość). Największy stosunek ujemnego wyniku do dochodów 

                                                           
16

 O ile nie jest zaznaczone inaczej, w niniejszym dokumencie przy porównywaniu planowanych i wykonanych 
wielkości budżetowych bierzemy zawsze pod uwagę plan po pierwszym kwartale roku, jako najbliższy 
pierwotnym planom samorządów z uchwał budżetowych (zestawienie takich danych nie jest prowadzone przez 
Ministerstwo Finansów ani żaden inny organ, stąd nie można wykorzystać ich w analizie). Porównanie 
wykonania i planu po zmianach (na koniec czwartego kwartału), które jest przedstawiane w większości analiz i 
opracowań dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, nie przedstawia faktycznego obrazu 
zjawisk zachodzących w ciągu roku, gdyż plan wg stanu na 31 grudnia danego roku był wcześniej poddawany 
wielokrotnym zmianom. 
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zanotowały miasta na prawach powiatu w 2009 roku: wyniósł on -12%. W roku kolejnym wskaźnik 

ten poprawił się dla miast na prawach powiatu do -9%. W gminach stosunek wyniku do dochodów 

był najniższy w 2010 roku i wyniósł -10%. 

Wykres 6. Stosunek wyniku JST do dochodów w podziale wg typów samorządów w latach 2003 – 

2010. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. 

 

W 2010 roku JST zamknęły zbiorczo swoje budżety ujemnym wynikiem w wysokości 15 mld zł, co 

stanowiło 54%  planowanego wyniku17 (patrz Tabela 12).  Najniższym ujemnym wynikiem w 2010 

roku zamknęły się budżety gmin (w wysokości 7,4 mld zł, co stanowiło 10% ich dochodów ogółem i 

23% dochodów własnych), natomiast najwyższym budżety województw (1,1 mld zł, tj. 8% dochodów 

ogółem i 20% dochodów własnych). Tylko w miastach na prawach powiatu wynik był wyższy niż 

wykonany w 2009 roku (o blisko 14%). Udział wyniku w dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego ogółem wyniósł 9%, zaś w dochodach własnych 19%. Zwraca uwagę, iż ze względu na 

inną strukturę dochodów poszczególnych typów samorządów (patrz Tabela 13), inaczej kształtuje się 

porównanie stosunku wyniku do dochodów ogółem i dochodów własnych między poszczególnymi 

typami samorządów. W 2010 roku stosunek wyniku do dochodów ogółem dla powiatów jest 

najmniejszy (wg wartości bezwzględnej) ze wszystkich typów JST, jednak ze względu na niski udział 

dochodów własnych w dochodach ogółem powiatów, udział ich wyniku do dochodów własnych jest 

już poniżej średniej dla wszystkich JST. Zależność o odwrotnym kierunku można zaobserwować dla 

miast na prawach powiatu, co wynika z dużego udziału dochodów własnych w ich strukturze 

dochodów. 

  

                                                           
17

 Więcej danych na temat wykonania wyniku w stosunku do planów znajduje się w Rozdziale 3.2. 
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Tabela 12. Wykonanie, dynamika oraz stosunek wyniku JST do dochodów ogółem i dochodów 

własnych w 2010 roku. 

 wynik 2009 plan 2010 wynik 2010 wykonanie 
planu 

dynamika 
roczna 

wynik / 
dochody og. 

wynik / 
dochody wł. 

 w mln zł w %   

województwa -      920,38     -3 129,60 -       1 149,01     37% 25% - 8% - 20% 

miasta na pr. 
pow. 

-   5 873,58     -9 315,12 -       5 068,56     54% -14% - 9% - 15% 

powiaty -   1 071,29     -2 435,80 -       1 329,90     55% 24% - 6% - 21% 

gminy -   5 120,48     -13 080,65 -       7 430,10     57% 45% - 10% - 23% 

ogółem - 12 985,73     - 27 961,17     -     14 977,57     54% 15% - 9% - 19% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. 

Tabela 13. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2010 roku. 

gminy 45% 

województwa 40% 

miasta na prawach powiatu 64% 

powiaty 28% 

ogółem 48% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. 

 

Tabela 14. JST według relacji wyniku do ich dochodów w 2010 roku. 

 relacja wyników do dochodów ogółem 

 razem < 5% 5-10% 10-15% 15-20% > 20% 

JST z nadwyżką budżetową 319 224 64 19 7 5 

JST z deficytem budżetowym 2490 496 616 555 385 438 

Źródło: Ministerstwo Finansów. 

Wśród jednostek, które wypracowały nadwyżkę, najliczniejszą grupę stanowiły jednostki o relacji 

nadwyżki do dochodów poniżej 5% (patrz Tabela 14). Udział tych jednostek w grupie jednostek, które 

osiągnęły nadwyżkę wyniósł 70,2%. Wśród jednostek samorządu terytorialnego z deficytem 

budżetowym w 2010 roku najliczniejszą grupę (25%) stanowiły jednostki o relacji deficytu do 

dochodów między 5 a 10%. Jednak dla aż 18% JST z deficytem, udział deficytu w dochodach 

przekracza 20%.  
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Wykres 7. Deficyt i nadwyżka ogółem JST w mld zł w latach 2003 – 2010. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. 

W latach 2003-2010 zawsze część budżetów JST zamykała się nadwyżką. Jak ilustruje Wykres 7, w 

latach 2009-2010, dynamicznemu wzrostowi deficytu JST towarzyszyła malejąca nadwyżka: wyniosła 

ona odpowiednio 800 i 700 mln zł.  

 

Wykres 8. Nadwyżka JST w mln zł w podziale wg typów samorządów w latach 2003 – 2010. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. 

Nadwyżka w latach 2003 – 2010 występowała na względnie stałym poziomie jedynie w powiatach, 

gdzie wahała się w przedziale od 30 (w 2003 roku) do 351 mln zł (w 2008 roku). Dla pozostałych 

typów JST wartość nadwyżki budżetowej wykazywanej na koniec roku podlega znacznym wahaniom. 
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Ustawa o finansach publicznych z 2009 roku wprowadziła nowe rozwiązania ostrożnościowe, których 

zadaniem jest dyscyplinowanie samorządów. Jest to wymóg zrównoważenia budżetu bieżącego18 

oraz nowy wskaźnik obsługi zadłużenia oparty o średnią wysokość nadwyżki bieżącej z trzech 

poprzednich lat. Rozwiązania te przyniosą efekt w postaci poprawy wyniku budżetów JST, co 

potwierdzają dane zbiorcze pochodzące z Wieloletnich Prognoz Finansowych przedstawiające 

planowany wynik, deficyt oraz nadwyżkę JST (porównaj Wykres 9, 10 oraz 11). Jednocześnie ujawniła 

się wysoka niestabilność prognoz wyniku JST. Zgodnie z prognozami sporządzanymi z uchwałami 

budżetowymi na 2011 rok (WPF 2011), wynik spada tylko do roku 2011, kiedy to osiąga wartość 

blisko -19 mld zł. W  2012 roku prognozowany wynik sektora samorządowego jest nadal ujemny, lecz 

wynosi zaledwie 1 mld zł. Od roku 2013 występuje rosnący wynik dodatni. Wg prognoz 

sporządzanych z budżetem na rok 2012 (WPF 2012), JST planują łączny wynik na 2012 rok wynoszący 

-10 mld zł. W latach 2013-2015, tak jak w prognozach sprzed roku, wynik jest dodatni i stale rośnie. 

 

Zmiana wyniku planowanego na 2012 rok wynika prawdopodobnie z opóźnień w projektach 

inwestycyjnych i z przesunięcia części niewykonanych w 2011 roku wydatków majątkowych do planu 

na rok kolejny.  

  

 

Wykres 9. Porównanie planowanego wyniku JST (w zł) wg danych z Wieloletnich Prognoz 

Finansowych sporządzanych z budżetem na 2011 rok (WPF 2011) oraz na 2012 rok (WPF 2012). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. 

  

                                                           
18

 Zgodnie z art. 242 ufp wydatki bieżące mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 
budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem 
środków unijnych. 
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Wykres 10. Porównanie planowanej nadwyżki JST (w zł) wg danych z Wieloletnich Prognoz 

Finansowych sporządzanych z budżetem na 2011 rok (WPF 2011) oraz na 2012 rok (WPF 2012). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. 

Wykres 11. Porównanie planowanego deficytu JST (w zł) wg danych z Wieloletnich Prognoz 

Finansowych sporządzanych z budżetem na 2011 rok (WPF 2011) oraz na 2012 rok (WPF 2012). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. 
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Aneks 2. Deficyt w UMP 
 

Wykres 12. Porównanie wyniku w stosunku do dochodów dla miast UMP oraz wszystkich JST w latach 

2003-2011. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF oraz szacunku wyniku miast UMP za rok 2011. 

 

 

 

Wykres 13. Udział deficytu oraz dochodów miast UMP w deficycie i dochodach wszystkich JST w 

latach 2003-2010 (wykonany) oraz 2012 (planowany). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF oraz UMP. 
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Wykres 14. Porównanie wyniku miast UMP za 2011 rok wg planu (z uchwały budżetowej) oraz 

wstępnego wykonania. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMP. 

 

 

Wykres 15. Porównanie stopnia wykonania wyniku miast UMP za 2011 rok w stosunku do planu z 

uchwały budżetowej.  

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMP. 
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Aneks 3. Dane liczbowe  

dane w mln PLN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

dochody JST    79 140,43        91 503,95        102 911,89        117 040,25        131 380,17        142 568,99        154 842,46     162 796,58 

województwa 

wynik -       146,99          1 106,72     -          521,29     -          542,22                256,69     -          342,54     -          920,38     -    1 149,01     

deficyt -       163,28     -          12,10     -          574,29     -          687,57     -          363,78     -          775,27     -       1 077,06     -    1 179,59     

nadwyżka            16,29          1 118,82                  52,99                145,34                620,46                432,73                156,68                30,58     

miasta na prawach powiatu 

wynik -       779,85     -       382,96     -          221,43     -          251,59                996,31     -      1 728,57     -       5 873,58     -    5 068,56     

deficyt -       965,63     -       872,29     -          794,99     -      1 251,15     -          653,16     -      2 068,63     -       5 931,81     -    5 183,25     

nadwyżka          185,79              489,32                573,56                999,56             1 649,47                340,06                   58,23             114,69     

powiaty 

wynik -       338,12                26,66     -          128,19     -          748,79                  85,11                  32,34     -       1 071,29     -    1 329,90     

nadwyżka            29,77              242,31                203,36                  67,51                346,52                350,95                   84,63              112,71     

deficyt -       367,89     -       215,64     -          331,55     -          816,30     -          261,41     -          318,61     -       1 155,92     -    1 442,61     

gminy 

wynik -       549,00     -       633,30     -            24,30     -      1 455,30                929,00     -          574,88     -       5 120,48     -    7 430,10     

nadwyżka          724,60          1 032,90             1 414,40                846,79             2 164,75             1 586,71                528,66              465,57     

deficyt -    1 273,60     -    1 666,20     -      1 438,70     -      2 302,16     -      1 235,74     -      2 161,58     -       5 649,14     -    7 895,67     

RAZEM 

wynik -    1 813,95              117,12     -          895,22     -      2 997,90             2 267,11     -      2 613,65     -    12 985,73     -  14 977,57     

nadwyżka          956,45          2 883,35             2 244,31             2 059,20             4 781,21             2 710,45                828,20              723,55     

deficyt -    2 770,40     -    2 766,22     -      3 139,52     -      5 057,18     -      2 514,09     -      5 324,10     -    13 813,93     -  15 701,12     

% dochodów 

wynik -2,29% 0,13% -0,87% -2,56% 1,73% -1,83% -8,39% -9,20% 

nadwyżka 1,21% 3,15% 2,18% 1,76% 3,64% 1,90% 0,53% 0,44% 

deficyt -3,50% -3,02% -3,05% -4,32% -1,91% -3,73% -8,92% -9,64% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF. 
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w PLN 2011 2012 2013 2014 2015 

WPF 2011 

wynik -      18 984 726 602     -       1 043 450 857            3 358 016 527            5 782 389 935            7 123 254 104     

nadwyżka            637 992 767             4 387 915 794            5 934 218 246            6 625 304 964            7 360 353 077     

deficyt -      19 622 719 369     -       5 431 366 651     -      2 576 201 720     -        842 915 029     -        237 098 973     

WPF 2012 

wynik   -  -      10 469 179 879            2 778 318 543            4 324 503 686            7 030 894 653     

nadwyżka   -          1 666 144 326            6 052 731 932            6 111 943 356            7 352 179 555     

deficyt   -  -      11 999 012 855     -      3 274 413 389     -      1 787 439 670     -        321 284 902     

WPF 2012 
/ 11 

wynik   -  1003% 83% 75% 99% 

nadwyżka   -  38% 102% 92% 100% 

deficyt   -  221% 127% 212% 136% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF.
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