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Wprowadzenie

Przedstawiona publikacja jest efektem konferencji zorganizowanej 
w dniu 15 października 2015 r. przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego 
oraz Katedrę Inwestycji i Nieruchomości przy współpracy Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi .

Autorzy prezentują szeroką tematykę funkcjonowania samorządu 
terytorialnego – od spraw ustrojowych, finansowych, podatkowych, za-
mówień publicznych, po problematykę wyborczą w samorządzie. Nie 
sposób przedstawić wszystkich problemów, na które zwrócono uwagę 
w monografii. Połączenie wątków teoretycznych ze sferą praktyki pozwa-
la czasem w sposób drobiazgowy zwrócić uwagę na niedoskonałości pra-
wa samorządowego, zarówno w zakresie jego tworzenia, jak i stosowania. 
Można mieć jednak nadzieję, że monografia skłoni przedstawicieli dok-
tryny oraz praktyków do dalszych badań i przemyśleń.

Powrót w 1990 roku do idei samorządu terytorialnego wymaga nie tyl-
ko spojrzenia na niego przez pryzmat sukcesu ustrojowego, ale również 
z punktu widzenia rozwiązań prawno-finansowych i społecznych, które 
kształtują współczesny charakter samorządu. Dalszy rozwój samorządu, 
a tym samym wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, nie może być, 
jak się wydaje, tylko efektem wymuszonych procesów decentralizacyj-
nych, w których samorząd otrzymuje kolejne zadania bez zachowania 
zasady adekwatności w ich finansowaniu. Należy wziąć pod uwagę, że 
samorząd realizuje swoje zadania w sposób bardziej efektywny niż sfera 
rządowa, jednocześnie może niepokoić nieproporcjonalność istniejących 
źródeł finansowania do wzrastających potrzeb społeczności lokalnych. 
Normatywny kształt obecnego systemu finansowego rodzi wiele wątpli-
wości, co jest najbardziej widoczne w odniesieniu do fundamentalnej 
zasady ustrojowej, czyli samodzielności j.s.t. w zakresie finansowej – tak 
w sferze dochodowej, jak i wydatkowej. Samodzielność samorządu teryto-
rialnego w tym aspekcie jego funkcjonowania jest wysoce ograniczona. 

Ryszard Paweł Krawczyk
Dr, Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Andrzej Borowicz

Prof. dr hab., Katedra Inwestycji i Nieruchomości  
Uniwersytetu Łódzkiego
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Samodzielność finansowa w praktyce działania Trybunału Konstytu-
cyjnego bardzo silnie wiązana jest z zasadą równowagi budżetowej, co 
w rzeczywistości pozwala rządowi przekazywać kolejne zadania samo-
rządom, bez przekazywania koniecznych środków. Stąd też niewątpliwie 
propozycja przyznania gminom w pewnych przypadkach prawa do zło-
żenia skargi konstytucyjnej. 

Podział na poszczególne zakresy zadań wskazujący na nierównomier-
ność wydatków pomiędzy różnymi obszarami odpowiedzialności j.s.t., 
skonfigurowany jest w sposób niekonsekwentny, wymagający korekt idą-
cych w kierunku zwiększenia samodzielności finansowej j.s.t. i rozszerze-
nia ich dochodów własnych. Jednocześnie konstytucyjne gwarancje w za-
kresie władztwa podatkowego nie zostały określone w sposób precyzyjny 
i dotyczą w zasadzie tylko gmin. 

W przedstawionych opracowaniach zwrócono także uwagę na nowe 
rozwiązania prawne, które mają służyć racjonalizacji wydatków publicz-
nych. Takim rozwiązaniem wydają się wieloletnie prognozy finansowe. 
Ustawodawca nie dookreślił jednakże charakteru tych rozwiązań ani ich 
normatywnego charakteru, co powoduje, że stają się wątpliwym hamul-
cem wzrostu zadłużenia j.s.t. Zwrócono również uwagę na postępujący 
proces świadczenia pomocy finansowej wśród jednostek samorządu te-
rytorialnego różnych szczebli. Pomoc ta jest zjawiskiem niemarginal-
nym, wciąż rosnącym w wymiarze finansowym. To zmusza do postawie-
nia pytania czy utrzymujący się podział zadań między poszczególnymi 
jednostkami samorządu terytorialnego ustalony w latach 1990–1998 
ma charakter aktualny i nie jest to sposób na współfinansowanie zadań, 
zwłaszcza, gdy ma on charakter stały? 

W wielu referatach wygłoszonych podczas konferencji poruszana była 
problematyka zamówień publicznych. Autorzy tych referatów przedsta-
wili pogłębione i udokumentowane analizy wybranych instytucji i pro-
blemów zarówno polskiego jak i unijnego prawa zamówień publicznych. 
Nie pominięto w nich również ekonomicznych i statystycznych aspek-
tów polskiego systemu zamówień publicznych. Refleksja nad obszarem 
tematycznym zamówień publicznych była tym cenniejsza, iż w II kwarta-
le 2016 roku Polska powinna dokonać implementacji szeregu rozwiązań 
wynikających z nowych dyrektyw Unii Europejskiej. Nowatorski charak-
ter wielu z tych rozwiązań wymaga natomiast mentalnego przygotowania 
kadr które będą odpowiadały za ich wdrażanie, również w jednostkach 
samorządu terytorialnego.

Odrębnym zagadnieniem analizowanym w wielu opracowaniach jest 
jakość prawa samorządowego stanowionego przez parlament. Uwa-
gi krytyczne pod tym względem dotyczą wielu ustaw wpływających na 
funkcjonowanie samorządu. Braki legislacyjne wynikające z pośpiechu, 
braku wizji, „zamętu” terminologicznego niepotrzebnie angażują organy 
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nadzoru oraz sądy administracyjne tym samym zwiększając koszty funk-
cjonowania państwa i samorządu.

W sferze procesów społecznych i politycznych należy podkreślić war-
tość opracowań dotyczących budżetów partycypacyjnych jako wyrazu 
procesów globalizacyjnych. Z jednej strony jako wynik zainteresowania 
polityką lokalną, a z drugiej strony jako konsekwencję zniechęcenia poli-
tyką ogólnokrajową . Warto zwrócić uwagę na funkcje, jakie ma pełnić ta 
forma uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy – od usprawnienia 
procesów decyzyjnych, poprzez element dobrej administracji, aż po urze-
czywistnienie zasady sprawiedliwości społecznej.





Architektura systemu  
finansowego jednostek  
samorządu terytorialnego

Wprowadzenie
Specyfika każdego systemu wymaga uwzględnienia szerszego kontekstu, 
w którym on występuje. Punktem odniesienia jest pojęcie systemu i jego 
metodologiczne uwarunkowania. Na tym tle umieszczone zostały roz-
ważania poświęcone systemowi finansów publicznych i jego części, jaką 
jest system finansowy jednostek samorządu terytorialnego. Na nim skon-
centrowany jest dalszy wywód, oparty na analizie formalnej i funkcjonal-
nej obejmującej dochody i wydatki za lata 2010–2014. Na tej podstawie 
przedstawiona jest ocena systemu z punktu widzenia jego spójności, re-
alizacje założonych celów społecznych i ekonomicznych. Stwarza to bazę 
do sformułowania konkluzji zmierzającej do stwierdzenia, czy architek-
tura systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego pozwala 
na racjonalną gospodarkę finansową środkami publicznymi.

Pojęcie systemu i jego metodologiczne  
uwarunkowania

Zgodnie z prakseologicznym podejściem system to zbiór elementów 
mających określoną strukturę, tworzącą całość o innych cechach niż 
cechy elementów1. Nie jest to zatem przypadkowy układ, ale taki, 
w którym poszczególne części są ze sobą powiązane określonymi rela-
cjami. To powoduje, że system to całość jakościowo różna od prostej 

1 Por. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wro-
cław–Warszawa–Kraków 1978, s. 237.

Krystyna Piotrowska-Marczak
 Prof. zw. dr hab.,  

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 

1. 

2. 
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sumy elementów, a powiązane elementy systemu pozostają wzajemnie 
od siebie uzależnione.

Logiczna ocena systemu zawierać musi aksjomaty i reguły zgodnie, 
z którymi przebiega ich uzasadnienie2.

Dążenie do tworzenia systemu wynika z potrzeby regulacji procesów 
związanych z działaniem ludzi, w taki sposób, aby ograniczyć ich przy-
padkowy przebieg nie mający racjonalnych podstaw. Stąd każdy system 
powinna charakteryzować zdolność do realizacji określonego celu lub ce-
lów, wewnętrzna zgodność oraz względna stabilność3.

Z teleologicznego punktu widzenia systemów może być bardzo wiele. 
Każdy z nich charakteryzuje się odmiennymi cechami, które wyznaczają 
jego profil w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym4.

Wśród systemów, które mają związek z systemem finansów publicz-
nych, są systemy: prawa, społeczny i zarządzania. Każdy z nich posiada 
konkretne cechy, które go wyróżniają od innych. Cechy systemu finan-
sów publicznych to: własność publiczna, cel, jakim jest zaspokojenie po-
trzeb społecznych ze środków publicznych, realizowanych przez sieć in-
stytucji, których zasady działania i organizacji wyznaczają normy prawne 
ustalające konstrukcję instrumentów finansowych, przy pomocy których 
dokonuje się redystrybucja zgromadzonych środków publicznych5.

W systemie finansów publicznych można wyodrębnić podsystemy, któ-
re związane są z podziałem środków publicznych pozostających w dyspo-
zycji państwa i samorządów terytorialnych. Zgodnie z teorią funkcjonalną 
elementy podsystemów mogą, choć nie muszą, wypełniać funkcje mające 
wpływ na cały system6. T. Parsons sugeruje, że każdy system spełnia nastę-
pujące funkcje: opóźnienia lub utrzymania motywacji nadających kierunek 
działaniu ograniczającemu wahania systemu, realizacji celów i osiągnięcia 
określonych rezultatów oraz adaptacji związanej z powiązaniem systemu 
z otoczeniem. Zadaniem prawa jest taka jego konstrukcja, aby system był 
jednolity i spójny. Podstawę do tego daje z jednej strony określona struktu-
ra prawa, a z drugiej elementy, które się na to składają7. Zgodnie z podej-
ściem funkcjonalnym prawo stanowi „(…) wyraz społecznej funkcji nad-
zorowania wypełnianej przez instytucje społeczne”8.

Takie podejście wydaje się szczególnie ważne i ściśle związane z fi-
nansami publicznymi i prawem finansowym, gdyż szczególną rolę w tym 

2 Encyklopedia logiki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 237.
3 Por. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005, s. 375.
4 Por. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, Warszawa 1981 s. 508–518
5 Por. S. Owsiak, op. cit., s. 376.
6 Por. B. Dupret, Prawo w naukach społecznych, Warszawa 2010 s. 164.
7 Por. ibidem, s. 165.
8 Ibidem, s. 173.
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układzie odgrywa para nadawca–państwo i odbiorca–obywatel9. Cha-
rakter prawa, które te zależności reguluje, zależy od tego czy tworzy ono 
system spójny i skuteczny ze społecznego punktu widzenia. J. Habermas 
twierdzi, że „Jedyne prawo, które można uznać za prawomocne, to prawo, 
które może być racjonalnie zaakceptowane przez wszystkich obywateli 
w dyskursywnym procesie kształtowania opinii i woli”10. Tak rozumiane 
prawo winno być modyfikowane zgodnie z procesem ewolucji jakim pod-
lega społeczeństwo. Wynika to z faktu, że prawo wypełnia wiele funkcji 
społecznych. Nie można jednak nie wskazać, że prawo jest narzędziem, 
którym posługuje się władza stosując przymus. Wyraźnie to się objawia 
w przypadku systemu finansowego i odnosi się do przymusu związanego 
z obowiązkiem podatkowym. Pieniądz jest, w tym przypadku, w rękach 
państwa aktywnym instrumentem oddziaływania na procesy ekonomicz-
ne i społeczne11. Ze względu na zróżnicowany charakter tych procesów, 
jak już wskazano, system finansowy jest zdywersyfikowany i w ramach 
systemu finansów publicznych występuje podsystem finansów jednostek 
samorządu terytorialnego. Jego specyfika polega na tym, że powinien być 
skoncentrowany na dążeniu do rozwoju na szczeblu lokalnym. Wymaga 
to działań w sferze: społecznej, ekonomicznej i ekologiczno-przestrzen-
nej12. Zabezpieczenie dla aktywności jednostek samorządu terytorialne-
go wymienionych obszarach ma zapewnić odpowiednio skonstruowany 
system finansowy.

Zasadniczy problem w tym przypadku nie sprowadza się tylko do 
zapewnienia określonych rozmiarów środków, ale do wyboru modelu 
rozwoju separowanego, czy powiązanego ściśle z rozwojem całego kraju. 
Każde z rozwiązań w tym zakresie musi mieć swoje miejsce w strukturze 
systemu finansowego. W pierwszym z wskazanych przypadków wystar-
czy równowaga wewnętrzna systemu, natomiast w drugim konieczne jest 
uwzględnienie elementów umożliwiających historyczne zróżnicowanie 
rozwoju i sposób na uzyskanie względnej równowagi w tym zakresie. 
Ważna rolę mają tu rozmiary elastyczności odniesionej zarówno do do-
chodów, jaki i wydatków jednostek samorządu terytorialnego. O pozio-
mie tej elastyczności decydują wagi, które dla krajów europejskich ustala 
OECD13. Ważny dla tego układu jest fakt, że podstawowym rodzajem do-
chodów publicznych są podatki, ale w tym przypadku powstaje pytanie, 
jakie jest ich znaczenie dla budżetu państwa a jakie dla budżetów samo-
rządów terytorialnych.

9 Ibidem, s. 216.
10 Za: B. Dupret, op. cit., s. 111.
11 Por. S. Bolland, Wstęp do nauki finansów, Warszawa 1979, s. 66, 73.
12 Por. M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulo-

waniu rozwoju gospodarczego, Warszawa 2008, s. 11.
13 Por. A. Moździerz, Nierównowaga finansów publicznych, Warszawa 2009, s. 86.
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Specyfika systemu finansów systemu  
jednostek samorządu terytorialnego

Rozważania poświęcone systemowi finansów samorządu terytorialnego 
w Polsce wymagają przedstawienia jego elementów składowych od stro-
ny formalnoprawnej analizy danych obrazujących gospodarkę finansową 
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Pozwoli to na stwierdze-
nie, jaka jest faktyczna – realna architektura tego systemu, i jakim zmia-
nom w czasie ulega. Pozwoli to na ocenę systemu, która powinna dopro-
wadzić do stwierdzenia czy ma on cechy układu spójnego.

Aktualnie wyznaczony regulacjami prawnymi system jednostek samo-
rządu terytorialnego „(…) tworzy całość zróżnicowaną, złożoną z wielu 
elementów, zatem jednak względnie uporządkowaną. Choć w ramach 
systemu mogą występować pewne (z reguły niezamierzone) sprzeczności 
w rozwiązaniach szczegółowych w stosunku do ogólnych zasad i założeń, 
to jednak występują także podstawowe rozwiązania, które umożliwiają 
przyjęcie, że oceniany system jest zbiorem urządzeń spójnych dostatecz-
nym stopniu uporządkowanych i spójnych”14. Przytoczony pogląd wyraź-
nie wskazuje, że system finansowy jednostek samorządu terytorialnego 
obowiązujący aktualnie w Polsce budzi wiele wątpliwości z punktu wi-
dzenia jego spójności, wewnętrznego porządku i logiki powiązań. W tym 
układzie symptomatyczna jest ocena dostateczna, co świadczy o jego 
niedoskonałości i daje asumpt do analizy braków wraz z propozycjami 
zmian, które winny być przedmiotem dyskusji.

Ocena istniejącego stanu narzuca potrzebę analizy elementów składo-
wych systemu. W literaturze wymienia się ich następującą listę: „(…) in-
stytucje prawne określające stosunki finansowe pomiędzy państwem i sa-
morządem terytorialnym, instytucje budżetowe samorządu terytorialnego, 
system dochodów samorządowych, konstrukcje prawne dotyczące wydat-
ków samorządu terytorialnego, rozwiązania w zakresie długu publicznego 
samorządu, organy i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością finan-
sową jednostek samorządu terytorialnego”15. Trzy pierwsze z wymienio-
nych elementów odgrywają najważniejszą rolę, bowiem świadczą, jakie są 
możliwości pozbawionego sprzeczności zarządzania gospodarka finanso-
wą jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorial-
nego wykonują zadania związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności 
lokalnej, wymaga to zapewnienia udziału w środkach publicznych w takich 
rozmiarach, które odpowiadają realizacji tych zadań. W tym celu jednostki 
samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną, posiada-

14 A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2004, s. 75.
15 Ibidem, s. 75.
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ją prawo własności i prawa majątkowe. Z finansowego punktu widzenia 
najważniejsza jest samodzielność finansowa jednostek samorządu teryto-
rialnego. Teoretycznie powinna ona odnosić się zarówno do pozyskiwania 
dochodów jak ich przeznaczania na różne rodzaje wydatków. Z tego tytułu 
samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego jest powią-
zana z władztwem dochodowym i wydatkowym. Aby taka sytuacja miała 
miejsce, muszą być spełnione określone warunki. W przypadku samodziel-
ności dochodowej są to „(…) pewność i wydajność poszczególnych do-
chodów i wpływ władz samorządowych na ich kształtowanie”16. Aby zatem 
można było mówić o samodzielności dochodowej jednostek samorządu 
terytorialnego, muszą one posiadać dochody własne, własne mienie, do-
stęp do rynków finansowych oraz zapewnioną samodzielność w uchwala-
niu budżetu17. Natomiast samodzielność wydatkowa jednostek samorządu 
terytorialnego sprowadza się do:

„(…)
§ ustalania priorytetów w kierunkach wydatkowania środków,
§ kształtowania ekonomicznej struktury wydatków,
§ gospodarowania przyjętym majątkiem,
§ kształtowania salda budżetu,
§ zaciągania pożyczek komunalnych”18.
Te właściwości samodzielności wydatkowej jednostek samorządu te-

rytorialnego są w praktyce ograniczone. Wynika to z tego, że dochody 
własne w znacznej części są uzupełniane z dochodów państwa na określo-
nych zasadach i w części powiązanych z nakazami i limitami ich wydat-
kowania. W sumie zarówno o samodzielności dochodowej jak i wydatko-
wej decyduje poziom dochodów własnych, zakres wydatków sztywnych, 
zakres obligatoryjnych zadań19. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że 
„Organy samorządowe nie mają na ogół pełnej samodzielności finanso-
wej ani w sferze dochodowej, ani w sferze wydatkowej. Nie są bowiem 
jednostkami autonomicznymi, nie są również organami samofinansują-
cymi się”20. Taka konstrukcja ma charakter ustrojowy i wynika z systemu 
decentralizacji finansów publicznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
w odniesieniu do dochodów, które stanowią punkt wyjścia dla rozwa-
żań poświęconych samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, 
najważniejszą rolę mają dochody własne. Problem jednak sprowadza się 
do tego, że zgodnie z obowiązującym prawem do tej kategorii zalicza się 

16 K. Surówka, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, War-
szawa 2013, s. 23.

17 Ibidem, s. 25.
18 Ibidem, s. 26.
19 Ibidem, s. 26.
20 M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, 

Warszawa 2007, s. 83.



Krystyna Piotrowska-Marczak20

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku do-
chodowym od osób prawnych, na poziom których samorząd terytorialny 
nie ma wpływu. Stąd interesująca jest propozycja wprowadzenia katego-
rii „własnego potencjału dochodowego”, do którego zalicza się wpływy 
z udziałów w wymienionych wyżej podatkach, wpływy z podatku od 
nieruchomości, od środków transportowych i czynności cywilnopraw-
nych21. Posługiwanie się tą kategorią pozwala nie tylko ustalić kondycję 
finansową jednostki samorządu terytorialnego, ale także ocenić jej moż-
liwości rozwojowe. Aby tak było, konieczne jest, aby potencjał dochodo-
wy jednostek samorządu terytorialnego zawierał środki niepodlegające 
zwrotowi, a pochodzące z budżetu Unii Europejskiej22.

Jak wskazano wyżej, ważnym elementem decydującym o zakresie samo-
dzielności jednostek samorządu terytorialnego są wydatki. „Zasadniczo wy-
datki są finansowym odbiciem rozwiązań przyjętych w ustawach szczegóło-
wych (…). Wydatków publicznych z reguły nie można oddzielić od zadań 
publicznych, formułowanych w przepisach prawnych. Są one bezpośrednią 
lub pośrednią konsekwencją regulacji dotyczących zadań i związanych z ich 
realizacją kompetencji”23. Ta specyfika powoduje, że katalog wydatków w uję-
ciu rodzajowym przyjmuje, w zasadzie, postać działową. Omawiając jednak 
wydatki w kontekście samodzielności trzeba jeszcze raz podkreślić, że istotne 
znaczenie w ich kształtowaniu ma podział na wydatki sztywne i pozostałe. 
Wynika to z tego, że wpływ na te pierwsze ma obowiązek ich ponoszenia 
narzucony rygorystycznie, bowiem wydatki te w znacznej części związane 
są z obsługą długu. Zatem w tym przypadku samodzielność finansowa jest 
ograniczona w najwyższym stopniu. Niezależnie od tych obostrzeń dotyczą-
cych zarówno dochodów, jak i wydatków, jednostki samorządu terytorial-
nego muszą podejmować zarówno bieżące, jak i strategiczne decyzje, które 
odnoszą się w znacznej mierze do decyzji finansowych. W tym zakresie w li-
teraturze wskazuje się, że niezbędne jest zachowanie następującej sekwencji:

„(…) 
§ formułowanie celu,
§ określenie wyboru będącego pochodną dokonania wyboru,
§ skonkretyzowanie wariantów decyzyjnych,
§ ocenę hipotetycznych skutków realizacji poszczególnych warian-

tów (…)
§ wybór wariantu (…)”24. 

21 Por. T. Lubińska, S. Franek, M. Będzieszak, Potencjał dochodowy samorządu w Pol-
sce. Na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 
2007, s. 77.

22 Por. Podstawy finansów i prawa finansowego, red. A. Drwiłło, Warszawa 2011, s. 576.
23 A. Borodo, op. cit., s. 243.
24 B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, 

Warszawa 2011, s. 105.


