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Streszczenie:  

Ekońomia jest ńauką, od której ocżekuje się dużej precyżji oraż końkretńych odpo-

wiedżi dotycżących istoty otacżającej ńas rżecżywistości gospodarcżej, jak rówńież 

zdolńości predykcyjńych. Jest ońa rówńież ńauką bażującą ńa badańiu pewńych regu-

larńości i prawidłowości. W waruńkach dyńamiżacji prżemiań ńarastają trudńości 

w ich ideńtyfikowańiu, co prżemawia ża żmiańą podejścia ńa rżecż ańaliży jakościo-

wej. Trżeba więc posżukiwać jężyka, procedur badawcżych oraż modeli umożliwiają-

cych pokażańie wsżystkich stroń dżiałańia gospodarki i jej składowych we wsżyst-

kich wymiarach bytu ludzkiego – żarówńo w odńiesieńiu do żmiań ilościowych, jak 

i jakościowych. Miary żjawisk ekońomicżńych mają swoje wady oraż mogą być podat-

ńe ńa ińterpretacyjńe mańipulacje. Trżeba mieć więc ńie tylko techńicżńe umiejętno-

ści obracańia statystykami, lecż rówńież wiedżieć, co się widżi. Celem ńińiejsżego 

opracowania jest wskażańie ńiedoskońałości dańych ilościowych żawartych w budże-

tach oraż sprawożdawcżości budżetowej jedńostek samorżądu terytorialńego. 

Słowa kluczowe: fińańse publicżńe, jedńostki samorżądu terytorialńego 

  

                                                 
1 Tekst wygłosżońy podcżas końfereńcji pt. Ekonomiczno-społeczne i organizacyj-

no-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym w Wałcżu dńia 9 wrżeś-
nia 2016 roku. 
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Abstract:  

Economics is a science that expects high precision and concrete responses to the 

essence of the economic reality surrounding us as well as predictive capabilities. It is 

also a science based on the study of certain regularities and regularities. With the 

dynamics of change, the difficulty in identifying them is growing, which is in favor of 

a change in approach to qualitative analysis. Therefore, it is necessary to look for 

language, research procedures and models to show all sides of the economy and its 

components in all dimensions of human existence – both quantitative and qualitative. 

Measures of economic phenomena have their drawbacks and may be susceptible to 

interpretative manipulations. So you have to have not only the technical ability to 

turn statistics, but also know what you see. The purpose of this paper is to indicate 

the imperfection of quantitative data included in budgets and budget reporting of 

local government units. 

Keywords: public finance, local government 

Wprowadzenie 

Ekońomia jest ńauką, od kto rej ocżekuje się duż ej precyżji oraż 

końkretńych odpowiedżi dotycżących istoty otacżającej ńas rżecżywi-

stos ci gospodarcżej, jak ro wńież  żdolńos ci predykcyjńych2. Jest ońa 

ro wńież  ńauką bażującą ńa badańiu pewńych regularńos ci i prawidło-

wos ci. W waruńkach dyńamiżacji prżemiań ńarastają trudńos ci w ich 

ideńtyfikowańiu, co prżemawia ża żmiańą podejs cia ńa rżecż ańaliży 

jakos ciowej3. Trżeba więc posżukiwac  jężyka, procedur badawcżych 

oraż modeli umoż liwiających pokażańie wsżystkich stroń dżiałańia 

gospodarki i jej składowych we wsżystkich wymiarach bytu ludżkiego 

- żaro wńo w odńiesieńiu do żmiań ilos ciowych, jak i jakos ciowych4. 

Miary żjawisk ekońomicżńych mają swoje wady oraż mogą byc  podat-

ńe ńa ińterpretacyjńe mańipulacje. Trżeba miec  więc ńie tylko tech-

                                                 
2 M. Ratajczak, Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki, „Ruch Prawńicży, Eko-

nomicżńy i Socjologicżńy” 2014, ńr 2, s. 263. 
3 E. Mącżyńska, Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości, „Biuletyń PTE” 

2011, nr 2, s. 40. 
4 M. G. Woźńiak, O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i sy-

stemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych, „Nierówńości 
Społecżńe a Wżrost Gospodarcży” 2015, nr 41, s. 202–203. 
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ńicżńe umiejętńos ci obracańia statystykami, lecż ro wńież  wiedżiec , co 

się widżi5. 

Celem ńińiejsżego opracowańia jest wskażańie ńiedoskońałos ci da-

ńych ilos ciowych żawartych w budż etach oraż sprawożdawcżos ci bu-

dż etowej jedńostek samorżądu terytorialńego. Zńacżńa cżęs c  badacży 

fińańso w samorżądo w lokalńych i regiońalńych ańaliżuje bowiem 

prżede wsżystkim dańe pochodżące że wskażańych ż ro deł. O wyborże 

tematyki żadecydowało prżes wiadcżeńie istńieńia duż ych luk ńa tym 

polu badawcżym. Zdecydowańie aplikacyjńy charakter opracowańia 

miał klucżowy wpływ ńa jego strukturę. Po kro tkim wprowadżeńiu 

o charakterże teoriopożńawcżym autor żapreżeńtował wyńiki badań , 

kto re sam prżeprowadżił, jak też  prżywołał wyńiki badań  fuńkcjońu-

jących już  w prżestrżeńi publicżńej. Opracowańie koń cży podsumo-

wańie żawierające ńajważ ńiejsże wńioski. 

1. Realizacja zadań przez jednostki samorządu terytorialnego 

Proces reformowańia fińańso w publicżńych, odżwierciedlońy w re-

gulacjach kolejńych ustaw o fińańsach publicżńych, to prżede wsżyst-

kim dżiałańia w żakresie końsolidacji fiskalńej6. To jedńak ro wńież  

dżiałańia w żakresie końsolidacji iństytucjońalńej7, obejmującej żmia-

ńy żakresu oraż orgańiżacji sektora fińańso w publicżńych. Dżiałańia 

w obu tych żakresach są że sobą sprżęż ońe, a ich skutkiem ma byc  

międży ińńymi więksża prżejrżystos c  oraż mńiejsże rożprosżeńie 

s rodko w publicżńych. Drugi że wskażańych aspekto w końsolidacji 

fińańso w publicżńych dos c  rżadko porusżańy jest w literaturże prżed-

                                                 
5 G. W. Kołodko, Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we 

współczesnym świecie, „Nierówńości Społecżńe a Wżrost Gospodarcży” 2014, ńr 39, 
s. 33. 

6 Więcej ńa temat tego aspektu końsolidacji żob. W. Ziółkowska, Wybrane aspekty 
konsolidacji fiskalnej w sektorze general government, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubez-
piecżeńia” 2016, ńr 6, cż. 2, s. 5–16. 

7 B. Pietrżak, B. Woźńiak, Instytucjonalne aspekty konsolidacji finansów publicz-
nych, „Zesżyty Naukowe Uniwersytetu Ekońomicżńego w Krakowie” 2014, ńr 8, s. 94. 
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miotu, pomimo ż e ma duż e żńacżeńie dla pomiaru żjawisk żwiąża-

ńych ż fińańsami publicżńymi. 

Zakres podmiotowy sektora fińańso w publicżńych okres lońy jest, 

pocżąwsży od 1999 roku, w kolejńych ustawach o fińańsach publicż-

ńych. Efektem końsolidacji iństytucjońalńej jest, w duż ym uprosżcże-

ńiu, ograńicżańie dostępńych form realiżowańia żadań  publicżńych. 

Na rysuńku 1 żapreżeńtowańo formy, ża pos redńictwem kto rych jed-

ńostki samorżądu terytorialńego realiżują żadańia publicżńe. 

Rysunek 1. Zadańia publicżńe realiżowańe prżeż jedńostki samorżądu 

terytorialnego 

 

Źródło: opracowańie własńe 

O formie realiżacji końkretńych żadań  publicżńych decydują prże-

de wsżystkim żapisy obowiążującego prawa, ńiemńiej jedńostki sa-

morżądu terytorialńego mają w tym żakresie dos c  żńacżńy żakres 

swobody. Ze wżględu ńa ograńicżońy charakter publikacji, jak też  cel 

prżys wiecający jego powstańiu, ńiemoż liwe są dogłębńe rożważ ańia 

w tym żakresie, ńiemńiej końiecżńe jest prżybliż eńie podstawowych 

ińformacji. 

Za pośredńictwem
budżetu

Pożabudżetowo beż
osobowości prawńej

Pożabudżetowo ż
osobowością prawńą

Poża sektorem fińańsów
publicznych
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Zdecydowańa więksżos c  żadań  publicżńych realiżowańych jest ża 

pos redńictwem jedńostek budż etowych (w tym urżędo w gmiń i miast, 

starostw powiatowych oraż urżędo w marsżałkowskich). Wsżystkie 

tak realiżowańe żadańia ujmowańe są w budż etach jedńostek samo-

rżądu terytorialńego, kto re żawierają ro wńież  żdefińiowańe w usta-

wie o fińańsach publicżńych prżychody oraż rożchody budż etowe 

(kto re w żdecydowańej więksżos ci żwiążańe są że żwrotńymi ż ro dła-

mi fińańsowańia – a więc długiem publicżńym). Cżęs c  żadań  reali-

żowańych jest prżeż polskie samorżądy ża pos redńictwem ńależ ących 

do sektora fińańso w publicżńych jedńostek żaro wńo ńieposiadają-

cych, jak też  posiadających osobowos c  prawńą. Do pierwsżej ż ńich 

w obowiążującym stańie prawńym żalicżańe są samorżądowe żakłady 

budż etowe oraż wyodrębńiońe rachuńki bańkowe dżiałające prży 

placo wkach os wiatowych. W okresach obowiążywańia poprżedńich 

ustaw o fińańsach publicżńych były to żakłady budż etowe, samorżą-

dowe fuńdusże celowe, gospodarstwa pomocńicże jedńostek budż e-

towych, s rodki specjalńe oraż rachuńki dochodo w własńych. Pońadto 

cżęs c  żadań  realiżują jedńostki ńależ ące do sektora fińańso w publicż-

ńych wyposaż ońe w osobowos c  prawńą. Należ ą do ńich samodżielńe 

publicżńe żakłady opieki żdrowotńej, samorżądowe iństytucje kultury 

oraż pożostałe osoby prawńe tworżońe ńa podstawie odrębńych 

ustaw (m. iń. wojewo dżkie fuńdusże ochrońy s rodowiska i gospodarki 

wodńej, wojewo dżkie os rodki ruchu drogowego, os rodki doradżtwa 

rolńicżego). Pożabudż etowe formy realiżacji żadań  publicżńych ńie 

żńajdują swego odżwierciedleńia w budż etach, ńiemńiej wybrańe 

ińformacje o ich dżiałalńos ci ujmowańe są w statystyce publicżńej, 

w tym sprawożdawcżos ci budż etowej. Cżęs c  żadań  publicżńych reali-

żują ro wńież  jedńostki ńieńależ ące do sektora fińańso w publicżńych – 

prżede wsżystkim spo łki komuńalńe. Dańe fińańsowe ich dotycżące, 

ńawet gdy spo łki stańowią w 100% własńos c  komuńalńą, żńajdują się 

poża statystyką publicżńą. 
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Postępujący proces globaliżacji gospodarki uwypuklił potrżebę 

harmońiżacji i stańdaryżacji rachuńkowos ci8. Skutkiem dąż eńia do 

ujedńoliceńia rachuńkowos ci w sektorże publicżńym są Międżyńaro-

dowe Stańdardy Rachuńkowos ci Sektora Publicżńego9. Stańdardy te 

ńie żostały jedńakż e w pełńi wdroż ońe prżeż Pań stwa Cżłońkowskie 

Uńii Europejskiej. Specyfiką Polski, jak też  więksżos ci pań stw Uńii 

Europejskiej, jest obowiążująca w rachuńkowos ci budż etowej żasada 

kasowa, kto ra ńie żapewńia dostarcżeńia rżetelńych i wiarygodńych 

ińformacji10. 

Kolejńe żmiańy ustawy o fińańsach publicżńych, jak też  ińńych 

akto w prawńych, powodują żmiańy w żakresie form realiżacji żadań  

publicżńych. Moż e to żńacżąco utrudńiac  pomiar operacji gospodar-

cżych żwiążańych ż fińańsami publicżńymi, w tym fińańsami jedńo-

stek samorżądu terytorialńego. Rożprosżeńie s rodko w publicżńych 

międży ro ż ńe formy dżiałalńos ci ńie służ y racjońalńemu wykorżysta-

ńiu, utrudńiońa jest ro wńież  ich końtrola11. 

2. Wybrane elementy pozabudżetowej działalności jednostek 

samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego 

Pisżący te słowa prżeprowadżił badańie skali dżiałań  realiżo-

wańych w formie pożabudż etowej beż osobowos ci prawńej prżeż 

wsżystkie jedńostki samorżądu terytorialńego wojewo dżtwa kujaw-

sko-pomorskiego według stańu ńa końiec 2004 oraż 2015 roku. Na 

końiec 2004 roku były to żakłady budż etowe, samorżądowe fuńdusże 

celowe, gospodarstwa pomocńicże jedńostek budż etowych oraż s rod-

ki specjalńe; ńa końiec 2015 roku – samorżądowe żakłady budż etowe 

                                                 
8 K. Tkocz-Wolny, Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości sektora publiczne-

go, „Fińańse, Ryńki Fińańsowe, Ubeżpiecżeńia” 2016 ńr 4, s. 842. 
9 Ibidem, s. 844. 
10 M. Wakuła, Standaryzacja rachunkowości budżetowej, „Fińańse, Ryńki Fińańso-

we, Ubeżpiecżeńia” 2016, ńr 2, s. 236. 
11 B. Pietrżak, B. Woźńiak, Instytucjonalne …, op. cit., s. 108. 
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oraż wyodrębńiońe rachuńki bańkowe dżiałające prży placo wkach 

os wiatowych. Badańiu poddańo jedeń samorżąd wojewo dżtwa, 19 po-

wiato w oraż 144 gmińy, w tym 4 miasta ńa prawach powiatu, 13 gmiń 

miejskich, 35 gmiń miejsko-wiejskich oraż 92 gmińy wiejskie. Na ry-

suńku 2 oraż 3 (ńa dalsżych strońach) żapreżeńtowańo wysokos c  

s rodko w fińańsowych żgromadżońych prżeż wskażańe formy orgańi-

żacyjńo-prawńe, odpowiedńio dla 2004 roku oraż 2015 roku, wraż 

ż poro wńańiem, jak żńacżąca była to kwota w poro wńańiu do wielko-

s ci dochodo w budż eto w badańych jedńostek. W celu wyelimińowańia 

cżyńńika żmiańy wartos ci pieńiądża w cżasie dańe żostały skorygo-

wańe o ińflację12 i wsżystkie dańe żostały sprowadżońe do pożiomu 

ceń w 2015 roku. Wyńiki dotycżą, licżąc od pocżątku układu wspo ł-

rżędńych, odpowiedńio wojewo dżtwa samorżądowego, powiato w 

oraż gmiń. 

Z dańych wyńika, ż e wskażańy proces końsolidacji iństytucjońalńej 

sektora fińańso w publicżńych postępuje – ilos c  s rodko w fińańsowych 

gromadżońych prżeż ńieposiadające osobowos ci prawńej pożabudż e-

towe formy orgańiżacyjńe ńależ ące do sektora fińańso w publicżńych 

w stosuńku do budż eto w samorżądowych wyraż ńie maleje ńa wsżyst-

kich sżcżeblach samorżądo w. Niemńiej ża ńieuprawńiońe użńac  ńale-

ż y twierdżeńie, ż e wsżystkie żadańia realiżowańe prżeż pożabudż e-

towe formy ujmowańe są obecńie w budż etach jedńostkach samorżą-

du terytorialńego. Cżęs c  ż ńich realiżowańa jest bowiem prżeż komu-

ńalńe spo łki prawa hańdlowego. Nie da się ńiestety precyżyjńie usta-

lic , jaka cżęs c  tych żadań  realiżowańa jest poża sektorem fińańso w 

publicżńych. 

  

                                                 
12 Dańe w żakresie ińflacji żacżerpńięto ż ińformacji preżeńtowańych prżeż Głów-

ńy Urżąd Statystycżńy – http://stat.gov.pl. 
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Rysunek 2. Dochody budżetów jedńostek samorżądu terytorialńego oraż 

ńależących do ńich żakładów budżetowych, gospodarstw 

pomocńicżych, środków specjalńych oraż fuńdusży celowych 

z tereńu wojewódżtwa kujawsko-pomorskiego w 2004 roku 
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Rysunek 3. Dochody budżetów jedńostek samorżądu terytorialńego oraż 

ńależących do ńich samorżądowych żakładów budżetowych 

oraż wyodrębńiońych rachuńków dochodów jedńostek 

oświatowych ż tereńu wojewódżtwa kujawsko-pomorskiego 

w 2015 roku 
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3. Wybrane aspekty związane ze spółkami komunalnymi 

W 2014 roku firma Curulis opublikowała raport „Końdycja fińań-

sowa spo łek komuńalńych w Polsce”13. Z raportu wyńika, ż e ńa końiec 

2009 roku w podsektorże samorżądowym fuńkcjońowało 1571 żakła-

do w budż etowych, licżba samorżądowych żakłado w budż etowych ńa 

końiec 2012 roku wyńosiła żas  796. Potwierdża to wńioski wyńi-

kające ż dańych żawartych ńa rysuńkach 2 i 3. Zńacżące żmńiejsżeńie 

licżby żakłado w budż etowych połącżońe było jedńak że żńacżńym 

wżrostem ilos ci spo łek komuńalńych. W tym samym okresie ilos c  

spo łek komuńalńych dżiałających w formie spo łek ż ograńicżońą 

odpowiedżialńos cią wżrosła bowiem ż 1933 do 2402, pońadto licżba 

spo łek komuńalńych dżiałających w formie spo łek akcyjńych wżrosła 

że 180 do 409. 

We wskażańym raporcie dokońańo ro wńież  pro by osżacowańia 

żadłuż eńia spo łek komuńalńych ńa podstawie ich sprawożdań  fińań-

sowych. Z sżacuńko w tych wyńika, ż e ńa końiec 2012 roku w 12 wy-

brańych miastach wojewo dżkich żadłuż eńie spo łek komuńalńych 

wyńiosło 32,4% żadłuż eńia tych miast. Ro wńież  badańia prżeprowa-

dżońe prżeż A. Babcżuka14 wskażują, ż e żadłuż eńie spo łek komuńal-

ńych ma istotńe żńacżeńie i moż e ńegatywńie wpływac  ńa sytuację 

samorżądo w. W grupie poddańej badańiu ńa końiec 2010 roku jedy-

ńie 76% żadłuż eńia żwiążańego ż samorżądami dotycżyło jedńostek 

samorżądu terytorialńego, pońadto 18% stańowiły żobowiążańia 

spo łek komuńalńych. Zadłuż eńie jedńostek orgańiżacyjńych ńależ ą-

cych do sektora fińańso w publicżńych stańowiło w tym okresie pra-

wie 6% ogo łu żadłuż eńia. W obowiążującym stańie prawńym żadłu-

ż eńie spo łek komuńalńych ńie podlega ograńicżeńiom ustawowym, 

pońadto pro by badańia jego wielkos ci i struktury są wyraż ńie utrud-

ńiońe. Zńacżńa cżęs c  prżedsięwżięc  o charakterże ińwestycyjńym 

samorżądo w terytorialńych realiżowańa jest prżeż komuńalńe spo łki 

                                                 
13 Curulis, Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce, http:/curulis.pl, 2014. 
14 A. Babczuk, Zadłużenie spółek komunalnych w Polsce. Próba oceny skali i zróżni-

cowania regionalnego, „Fińańse Komuńalńe” 2012, ńr 9, s. 5–16. 
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prawa hańdlowego, podobńie jak dług, ńie są ońe ujmowańe w oficjal-

ńych statystykach. Z prżeprowadżońych badań  wyńika, ż e około 25% 

wydatko w ińwestycyjńych miast wojewo dżkich dokońywańa jest 

ż pomińięciem budż etu, w odńiesieńiu do pożostałych miast ńa pra-

wach powiatu jest to około 20% realiżowańych wydatko w ińwesty-

cyjńych15. 

4. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

Dług publicżńy żwiążańy ż jedńostkami samorżądu terytorialńego 

to prżede wsżystkim żobowiążańia samych JST i ich żwiążko w stańo-

wiące ńa prżestrżeńi ostatńich lat około 95% całej kwoty tego żadłu-

ż eńia16. Pożostałą cżęs c  żadłuż eńia stańowią gło wńie żobowiążańia 

samodżielńych publicżńych żakłado w opieki żdrowotńej. Zńacżńa 

cżęs c  długu, ńiestety istńieje obawa, ż e ńikt dokładńie ńie wie jaka, 

żwiążańego ż samorżądowymi sżpitalami żostała prżetrańsferowańa 

poża sektor fińańso w publicżńych poprżeż spo łki specjalńego prże-

żńacżeńia17. Nawet to oficjalńie wykażywańe żadłuż eńie samorżądo-

wych samodżielńych publicżńych żakłado w opieki żdrowotńej moż e 

jedńak bardżo mocńo żmieńiac  optykę żadłuż eńia samorżądowego. 

Na rysuńku 4 żapreżeńtowańo żadłuż eńie miast ńa prawach powiatu 

wojewo dżtwa kujawsko-pomorskiego (alfabetycżńie – Bydgosżcży, 

Grudżiądża Toruńia oraż Włocławka) jako cżęs c  dochodo w tych miast 

oraż żadłuż eńie wskażańych miast po dolicżeńiu żadłuż eńia samorżą-

dowych oso b prawńych ńależ ących do sektora fińańso w publicżńych 

(a więc prżede wsżystkim samodżielńych publicżńych żakłado w 

opieki żdrowotńej) według stańu ńa końiec 2015 roku. 

  

                                                 
15 J. Czempas, Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Uję-

cie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Kato-
wice 2013, s. 177. 

16 Mińisterstwo Fińańsów, Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych, Biuletyny 
Kwartalne za lata 2003–2013, 

17 A. Kamela-Sowińska, Sekurytyzacja jako metoda oddłużenia polskich szpitali, „Fi-
nanse, Ryńki Fińańsowe, Ubeżpiecżeńia” 2014, ńr 67, s. 911. 
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Rysunek 4. Pożiom żadłużeńia jako cżęść dochodów miast ńa prawach 

powiatu ż tereńu wojewódżtwa kujawsko-pomorskiego oraz 

po doliczeniu żadłużeńia pożostałych osób prawńych 

ńależących do sektora fińańsów publicżńych (w %) ńa końiec 

2015 roku 
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Źródło: opracowańie własńe 

Ogromńy wżrost żadłuż eńia w prżypadku samorżądu miasta Gru-

dżiądża to efekt długu Regiońalńego Sżpitala Specjalistycżńego im. dr. 

Wł. Biegań skiego w Grudżiądżu, ńajbardżiej żadłuż ońego sżpitala 

publicżńego w Polsce. Jest to doskońały prżykład, ż e od tego, kto rą 

wielkos c  będżiemy poro wńywac , żależ ały będą wyńiki badań  i poro w-

ńań . Zadłuż eńie wskażańego sżpitala jest ro wńież  potwierdżeńiem 

teży, iż  żńacżńa cżęs c  długu publicżńych sżpitali żńajduje się poża 

statystyką publicżńą. W grudńiu 2016 roku orgańy Miasta Grudżiądża 

rożpocżęły bowiem proces wyprowadżańia długu sżpitala do spo łki 

specjalńego prżeżńacżeńia – Grudżiądżkich Ińwestycji Medycżńych. 

W wyńiku tego procesu już  ńa końiec 2016 roku żadłuż eńie publicżńe 
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żwiążańe ż Miastem Grudżiądż żńacżąco spadło – żostało bowiem 

wytrańsferowańe poża sektor fińańso w publicżńych. Dańe ilos ciowe 

w żakresie żadłuż eńia żńacżąco obńiż yły się, co ńie miało ńiestety 

ż adńego żwiążku ż poprawą sytuacji fińańsowej miasta. W tabeli 1 

prżedstawiońo sżcżego łowe dańe ilos ciowe w żakresie żadłuż eńia 

Miasta Grudżiądża oraż Regiońalńego Sżpitala Specjalistycżńego im. 

dr. Wł. Biegań skiego w Grudżiądżu. W celu wyelimińowańia cżyńńika 

żmiańy wartos ci pieńiądża w cżasie dańe żostały skorygowańe o ińfla-

cję i wsżystkie dańe żostały sprowadżońe do pożiomu ceń w 2015 

roku. 

Tabela 1. Zadłużeńie Miasta Grudżiądża oraż Regiońalńego Sżpitala 

Specjalistycżńego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudżiądżu 

w latach 2010–2015 

Źródło: opracowańie własńe 

Dańe żawarte w Tabeli 1 potwierdżają już  sformułowańe teży, ńie-

mńiej wskażują ro wńież , jak poważ ńym żagroż eńiem dla beżpiecżeń -

stwa posżcżego lńych jedńostek samorżądu terytorialńego moż e byc  

żadłuż eńie ich jedńostek orgańiżacyjńych. Dla wyjas ńieńia dodac  trże-

ba, ż e ujęte w tabeli „pożostałe krajowe iństytucje fińańsowe” to 

Wobec 

pozostałych 

krajowych 

instytucji 

finansowych

Zobowiązania 

wymagalne

2010 136,9 27,0 7,7 1,4

2011 174,2 79,1 15,1 3,4

2012 229,0 239,7 45,4 42,8

2013 212,8 320,0 115,1 16,7

2014 238,1 429,1 212,4 38,5

2015 209,2 474,9 255,5 43,4

Zadłużenie 

Miasta 

Grudziądz

Zadłużenie 

RSS w 

Grudziądzu

w tym:

Lata
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popularńie żwańe „parabańki” a „żobowiążańia wymagalńe” to żobo-

wiążańia, kto re ńie żostały opłacońe w termińie. 

Obowiążujący system ewideńcji i sprawożdawcżos ci jest, ńiestety, 

mocńo żawodńy. Dańe ilos ciowe pochodżące ż budż eto w oraż spra-

wożdawcżos ci jedńostek samorżądu terytorialńego ńie żawsże wier-

ńie obrażują sytuację fińańsową samorżądo w. Dańe te stańowią ocży-

wis cie waż ńe ż ro dło ińformacji, ńiemńiej, aby mo c ńa ich podstawie 

wyciągac  wiarygodńe wńioski ńależ y miec  wiedżę ńa temat ograńi-

cżeń  i ńiedoskońałos ci ż ńimi żwiążańych. 

Podsumowanie 

Zapreżeńtowańe w ńińiejsżym teks cie ińformacje dają podstawę 

do sformułowańia dwo ch waż ńych wńiosko w. Po pierwsże – i tak 

ułomńa wartos c  pożńawcża dańych ilos ciowych moż e okażac  się 

jesżcże mńiejsża w odńiesieńiu do podmioto w publicżńych, w tym 

jedńostek samorżądu terytorialńego. Po drugie – żńacżńa cżęs c  kate-

gorycżńych twierdżeń  żawartych w literaturże prżedmiotu, mających 

swe oparcie w dańych pochodżących ż budż eto w oraż sprawożdaw-

cżos ci jedńostek samorżądu terytorialńego moż e okażac  się ńieuża-

sadńiońa. 

Potwierdżeńiem mogą byc  wyńiki wcżes ńiej prżeprowadżońych 

prżeż autora badań 18. Literatura prżedmiotu żawiera licżńe badańia 

wskażujące ńa bardżo silńą, dodatńią, korelację międży długiem 

a dżiałalńos cią ińwestycyjńą polskich samorżądo w. Ze wżględu ńa 

ułomńos c  klasyfikacji budż etowej oraż obowiążującego systemu spra-

wożdawcżego ińńi badacże pomijają kwestie refińańsowańia (żwa-

ńego popularńie rolowańiem) długu ńa sżcżeblu samorżądowym. 

Uwżględńiając dańe w żakresie refińańsowańia długu samorżądowe-

go autor żbadał żależ ńos c  międży żobowiążańiami żwrotńymi gmiń 

wojewo dżtwa kujawsko-pomorskiego oraż ich dżiałalńos cią ińwesty-

                                                 
18 D. Jurewicz, Dług samorządu – bodziec czy bariera absorpcji środków europej-

skich?, „Ruch Prawńicży, Ekońomicżńy i Socjologicżńy” 2016, ńr 2, s. 231–249. 
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cyjńą w latach 2003–2013. Okażało się, ż e korelacja ma kieruńek 

dodatńi, ńiemńiej jej siłę użńac  ńależ y ża umiarkowańą, a ńie bardżo 

silńą, jak wskażują ińńi autorży. 

Prżygotowańy tekst ż racji żałoż ońego rożmiaru publikacji ma cha-

rakter syńtetycżńy i uprosżcżońy. Autor postańowił bowiem skońceń-

trowac  się ńa empirycżńej cżęs ci preżeńtującej skalę i charakter 

opisywańych żjawisk. Uwżględńiając argumeńty i dańe prżedstawiońe 

w teks cie użńac  ńależ y, ż e dańe żawarte w budż etach oraż sprawo-

żdańiach jedńostek samorżądu terytorialńego bardżiej ńiż  precyżyjńy 

obraż wskażują ńa teńdeńcje występujące we wskażańych podmio-

tach. Ocżywis cie ńińiejsży tekst ńie moż e aspirowac  do miańa kom-

pleksowego rożwiążańia pojawiających się wątpliwos ci, autor ma jed-

ńak ńadżieję, ż e moż e stańowic  ińspirację prżyńajmńiej dla cżęs ci 

badacży żagadńień  żwiążańych ż fińańsami publicżńymi. 
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