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Wstęp 

Jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne są za realizację niektórych zadań 

publicznych przejętych od państwa. W założeniach podział zadań został tak przeprowadzony, 

by samorząd terytorialny odpowiedzialny był przede wszystkich za dostarczanie usług 

zaspokajających potrzeby społeczności z danego obszaru. W celu zapewnienia możliwości 

realizacji zadań, samorządowi terytorialnemu przypisano źródła uzyskiwania dochodów. 

Otrzymane z różnych źródeł środki służą do wykonywania usług, przyczyniając się do 

poprawy jakości życia i rozwoju terytorium. Źródła dochodów, w zależności od stopnia 

samodzielności, należą do jednej z trzech grup: dochodów własnych, subwencji ogólnej lub 

dotacji celowych z budżetu państwa. Dochody te z różnych powodów nie zawsze wystarczają 

do sfinansowania realizacji wszystkich zadań. Powstaje zatem konieczność skorzystania ze 

środków zewnętrznych. Suma środków zwrotnych pozostałych do oddania, zwanych długiem, 

nie może przekroczyć poziomu uznanego za bezpieczny. Poziom ten wyznaczony jest 

formalnie poprzez regulacje prawne zawarte w ustawie o finansach publicznych. Poniżej 

przedstawione zostały zasady wyznaczania górnych granic zadłużenia jednostek samorządu 

terytorialnego oraz zmiany jakie zaszły w regulacjach dotyczących górnego pułapu długu w 

wyniku z wprowadzenia nowego ustawodawstwa w tym obszarze. Na ich tle dokonano 

analizy niektórych miast na prawach powiatu, które są kategorią jednostek samorządu 

terytorialnego najbardziej zadłużoną.   

 

1. Zmiany w zasadach obliczania dopuszczalnego zadłużenia 

Regulacje  dotyczące  sposobu  obliczenia  górnego  poziomu zadłużenia jednostek 

samorządu  terytorialnego  zawarte  są  w  ustawie  o finansach  publicznych.  Do  końca  
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2009 r. obowiązywała ustawa uchwalona 4,5 roku wcześniej. W odniesieniu do zagadnienia 

zadłużenia była wielokrotnie poddawana krytyce (Kozuń-Cieślak, s. 46) ze względu na 

„sztywne” rozwiązania, które były zunifikowane w stosunku do każdej jednostki samorządu 

terytorialnego i brały pod uwagę w zasadzie tylko trzy kategorie: całkowitą wielkość długu, 

dochody, zobowiązania do spłacenia w danym roku oraz relacje między nimi. Poziom 

wydatków praktycznie nie miał żadnego znaczenia, natomiast istotny wpływ miał fakt, że 

finanse sektora samorządowego to część sektora finansów publicznych i z tego tytułu 

poddawane były restrykcjom w przypadku, gdy dług publiczny przekraczał założone pułapy, 

pomimo tego, że zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jest nieporównywalnie 

mniejsze niż sektora rządowego i jego udział w państwowym długu publicznym oscyluje 

zaledwie wokół 5%, co prezentuje tabela 1. 

 

Tabela 1. Państwowy dług publiczny, w tym samorządowy, w latach 2001-2009 

 2009* 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
Państwowy dług publiczny  
(mld zł) 

658,0 597,8 527,4 506,2 466,7 432,3 408,7 353,8 302,1 

W tym dług sektora 
samorządowego (mld zł) 

35,4 28,1 24,5 23,3 20,2 18,4 16,5 15,2 10,8 

Udział długu sektora 
samorządowego w PDP (%) 

5,4 4,7 4,6 4,6 4,3 4,3 4,0 4,3 3,6 

*Wartość szacunkowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 

Gdy państwowy dług publiczny w relacji do produktu krajowego brutto przekroczy 

określone progi, uruchamiane są procedury ostrożnościowe, a w krańcowej sytuacji 

sanacyjne, czyli tzw. uzdrawiające, mające zapobiec pułapce zadłużeniowej. „[…] To 

sytuacja, w której związek publicznoprawny, nie będąc w stanie spłacać na bieżące 

zadłużenia wraz z odsetkami, zaciąga nowe pożyczki, które w coraz większym stopniu służą 

spłacie samych odsetek od zadłużenia. Proces ten doprowadzić może w skrajnych wypadkach 

do repudiacji, tj. odmowy zapłaty należności wynikających z zadłużenia” (Brzeziński, s. 139). 

Mimo iż przeważające udziały w całkowitej wielkości zobowiązań podmiotów sektora 

finansów publicznych ma Skarb Państwa, to obostrzenia w przypadku przekroczenia 

określonych pułapów dotyczą również samorządu terytorialnego. „Określony w 

postanowieniach ustawy o finansach publicznych mechanizm powiązania długu jednostek 

samorządu terytorialnego z państwowym długiem publicznym jest krytykowany. W 

literaturze przedmiotu podkreśla się, że stosowanie tego mechanizmu zawęża możliwości 

korzystania z kredytów i pożyczek i ogranicza aktywność jednostek samorządu terytorialnego 

na rynkach finansowych” (Patrzałek 2004, s. 133). 
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Wspomniane obostrzenia szczegółowo przedstawiały się w następujący sposób (DzU 

2005, art. 15, 79, 169-170): jeżeli wielkość państwowego długu publicznego wraz z 

przewidywanymi wypłatami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez podmioty 

sektora finansów publicznych w stosunku do produktu krajowego brutto przekroczyła 50%, 

ale nie osiągnęła 55%, to wtedy planowany deficyt w skali państwa do dochodów budżetu 

państwa nie mógł przekroczyć poziomu z roku bieżącego i był on jednocześnie górną granicą 

dla zobowiązań jednostek terytorialnych.  

W przypadku, gdy wspomniana zależność była wyższa niż 55%, lecz niższa niż 60%, 

górna granica deficytu do dochodu dla samorządów terytorialnych została obniżona poprzez 

pomnożenie przez współczynnik R, liczony wg następującego wzoru: 




 ÷


−= ;05,06,0
PKB

PDP
R  

gdzie: 
R – współczynnik korygujący,  

PDP – kwota państwowego długu publicznego, 

PKB – wartość produktu krajowego brutto. 

 

Jak widać z przedstawionego wzoru, dla relacji blisko dolnej granicy, np. 56%, 

współczynnik zmniejszający wynosił 80%, co powodowało ograniczenie górnej granicy 

deficytu w stosunku do dochodu o 20%. W sytuacji odwrotnej, gdy relacja była blisko górnej 

granicy, np. 59%, współczynnik korygujący przyjmował wartość 20%, w efekcie ograniczając 

górną granicę o 80%. 

Ponadto przekroczenie progu 55% skutkowało ograniczeniami w zakresie poziomu długu 

do spłaty w roku budżetowym. Został on obniżony z 15 do 12%, o ile obciążenia nie były 

wyłącznie wynikiem wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

W sytuacji, gdy relacja długu publicznego do PKB osiągnęła lub przekroczyła 60%, 

jednostki sektora finansów publicznych, a zatem także jednostki samorządowe, po upływie 

tygodnia od ogłoszenia nie mogły udzielać nowych poręczeń ani gwarancji. Zakaz ten 

dotyczył także następnego roku budżetowego, w którym to roku wydatki nie mogły 

przekroczyć dochodów.  

Restrykcje związane z przekroczeniem progu 50, 55 i 60% nie były stosowane, poza 

paroma wyjątkami, do kwot deficytu pochodzących z nadwyżki z lat poprzednich, z emisji 

obligacji, z kredytów i pożyczek zaciągniętych na środki wynikające z umów dotyczących 

funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 

Dążąc   do   utrzymania   długu   w   bezpiecznych   granicach,   wprowadzone   zostały  

także   inne   ograniczenia.   Regulacje   dotyczące   poziomów   zobowiązań   określały,   że 

całkowita   wysokość   długu    jednostki    samorządu    terytorialnego   na   koniec   roku   
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nie może przekroczyć 60% zrealizowanych, a na koniec kwartału 60% planowanych 

dochodów, przy czym wysokość kwot do spłaty w danym roku, obejmujących: 

− raty kredytów, pożyczek i odsetki od nich; 

− potencjalne kwoty wynikające z poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego; 

− przypadający wykup papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego wraz z odsetkami i dyskontem; 

nie może być większa od 15% założonych dochodów. Pułapy te nie obowiązywały przy 

zaciąganiu pożyczek i kredytów związanych z realizacją zadań i projektów współfinansowanych 

z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz emitowanych w tym celu papierów 

wartościowych. Ponadto limit 15-procentowy nie był ograniczeniem w przypadku udzielania 

samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego 

poręczeń i gwarancji z wykorzystaniem środków pochodzących z tych funduszy.  

Przedstawiona konstrukcja obliczania wysokości długu umożliwiała jednostkom samorzą-

dowym, których wysokość zobowiązań była bliska ustalonych limitów, korzystanie ze środ-

ków unijnych. Ich przeważająca większość jest refinansowana, czyli zwracana po skończeniu 

realizacji zadania. Tylko nieliczne samorządy stać na to, by sfinansować przedsięwzięcia 

środkami własnymi. Większość posiłkuje się kredytami lub emituje obligacje. Ujęcie tych 

zobowiązań przy wyliczaniu poziomu długu zamknęłoby jednostkom samorządowym drogę 

do środków unijnych. Należy zaznaczyć, że to rozwiązanie, pomimo krytyki pod adresem 

całego systemu obostrzeń, spotkało się z dużą przychylnością środowisk samorządowych. 

Ogólnie opisane ograniczenia można połączyć w 3 grupy związane z poziomem 

(Jastrzębska 2009, s. 98-104): 

− deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 

− zaciąganego długu przez jednostki samorządowe, 

− obsługi długu. 

Ustawa, która regulowała granice zadłużenia w sposób opisany powyżej, została 

zastąpiona nowym aktem prawnym o tej samej nazwie, który formalnie obowiązuje od roku 

2010 (DzU 2009). Nowa ustawa w obszarze finansów publicznych zostawiła niektóre 

rozwiązania z poprzedniego aktu, jednak w zakresie zadłużania jednostek samorządu 

terytorialnego wprowadziła istotne zmiany. Przede wszystkim zmniejszone zostały 

obostrzenia w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wysokości 

państwowego długu publicznego. Pomimo utrzymania dotychczasowych progów 50, 55 i 

60%, przy przekroczeniu pierwszego z nich nie ma żadnych odniesień do finansów sektora 

samorządowego. Pojawiają się one przy przekroczeniu drugiego progu i generalnie zakładają, 

że budżet, bez uwzględniania kwot wolnych środków, nadwyżki budżetowej i środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie może być deficytowy. 

A zatem deficyt  może  osiągnąć taki poziom, by znalazł pokrycie w środkach pochodzących 
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z tych źródeł. Wytyczne przy przekroczeniu ostatniego progu w odniesieniu do jednostek 

samorządowych w stosunku do poprzedniej ustawy nie uległy zmianie.  

Zmiany, i to zasadnicze, pojawiły się natomiast przy wyznaczaniu zdolności jednostek 

samorządowych do spłaty długu (DzU 2009, art. 243). Po pierwsze, różnica polega na tym, że 

zastosowane w ustawie rozwiązanie nie określa górnego progu, a jedynie reguły wyliczenia 

go. Po drugie, większego zaś znaczenia nabrała kategoria wydatków, zwłaszcza bieżących. 

Krok wyjściowy do obliczenia zdolności do spłaty zadłużenia pozostał niezmienny - 

uwzględnia sumę rat kredytów, pożyczek, kwot wykupu obligacji wraz z odsetkami 

przypadającymi do realizacji w danym roku w stosunku do dochodu. O ile w poprzednim 

rozwiązaniu nie mogła przekroczyć 15%, o tyle obecnie musi być mniejsza od różnicy 

między dochodami bieżącymi (powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku) a 

wydatkami bieżącymi. Dla zmniejszenia wpływu sytuacji nietypowych czy jednorazowych do 

obliczeń należy wziąć wartość uśrednioną z ostatnich - przed rokiem budżetowym – trzech 

lat. Dochody oraz wydatki bieżące charakteryzują się tym, że są bardziej sztywne, a zatem 

stałe. Cechuje je, z jednej strony, duże prawdopodobieństwo uzyskania, a z drugiej – 

konieczność realizacji. Możliwości ich znaczącej zmiany w krótkim okresie są niewielkie, 

stąd też w przyjętych rozwiązaniach zakłada się, że tylko nadwyżka tych środków, 

ewentualnie inne kategorie, jak np. dochody majątkowe mogą wpływać na zdolność jednostki 

samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań w danym roku. Odwrotna sytuacja, a więc 

przewaga bieżących wydatków nad dochodami, rzadko umożliwia spłatę długu, gdyż, co już 

sygnalizowano, są to wielkości dość sztywne. Z ekonomicznego punktu widzenia prowadzi 

najczęściej do zaciągania kolejnych zobowiązań, które w coraz mniejszym stopniu 

przeznaczane są na rozwój, a w większym na obsługę długu. Ponadto często wiąże się ze 

złym zarządzaniem, gdyż do zbilansowania budżetu wykorzystywane są dochody majątkowe, 

co prowadzi do pogorszenia stanu majątku samorządowego. Stąd też w omawianych 

rozwiązaniach większy nacisk położony został na wynik operacyjny. 

Pomimo istnienia nowej ustawy i nowych regulacji opisanych powyżej, nie wszystkie jej 

rozwiązania automatycznie zaczęły obowiązywać od daty wejścia w życie, czyli od 1 stycznia 

2010 r. Okres przejściowy wprowadzono m.in. dla wyliczenia maksymalnych rocznych kwot 

przeznaczanych na obsługę długu. Zgodnie z istniejącymi rozwiązaniami, sposób wyliczania 

górnych granic zacznie obowiązywać od 2014 r. Wtedy to finanse jednostek samorządu 

terytorialnego muszą być w takim stanie, by spełnić wymogi nowej ustawy.  

 

2. Aktualne zadłużenie sektora samorządowego 

Dług   jednostek   samorządu   terytorialnego   wynika   z   istnienia   potrzeb   pożyczko-

wych budżetu.   Odgrywa   istotną   rolę   w   budżetów   samorządowych,   których   wydatki   
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ze względu na zaspokajanie przez samorządy licznych zbiorowych potrzeb (Guziejewska 

2008, s. 135), przekraczają dochody. Obejmuje zobowiązania powstałe z tytułu zaciągniętych 

kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji. Obrazuje sumę zobowiązań do spłaty w 

perspektywie wieloletniej, w przeciwieństwie do deficytu, z którego najczęściej bezpośrednio 

wynika, lecz który powiązany jest z rocznym horyzontem czasowym, a w przypadku deficytu 

przejściowego – okresem jeszcze krótszym.  

Do najczęściej występujących przyczyn istnienia długu zaliczyć można: 

− konieczność pokrycia wydatków, gdy są większe niż dochody; 

− równomierne rozłożenie kosztów realizacji inwestycji adekwatnie do czasu korzystania z niej; 

− minimalizacja skutków nagłych, niespodziewanych wydatków lub przejściowo mniejszych 

dochodów.  

Sama idea zadłużania jednostek samorządowych, jeśli środki nie są przeznaczane na bieżącą 

działalność, nie budzi zastrzeżeń, a gdy koszty inwestycji rozłożone są na wiele lat, uznawana 

jest nawet za społecznie sprawiedliwą. Wielkość tego zadłużenia dla jednostek samorządu tery-

torialnego przedstawiono w tabeli 2. Zwraca uwagę gwałtowny skok wzrostu zadłużenia, jaki 

pojawił się w ostatnim roku, zwłaszcza do okresu poprzedniego (2008/2007 r.), kiedy to stan za-

dłużenia praktycznie nie uległ zmianie. O ile przyrost w latach 2005-2007 był w miarę równo-

mierny i wyniósł 15%, o tyle w ostatnim okresie zwiększył się o ponad 10 punktów procento-

wych i przekroczył 26%. Spośród rozróżnionych w tabeli 4 grup podmiotów, największy przyrost 

– w granicach 40% - zanotowano w przypadku miast na prawach powiatu i województw.  

 
Tabela 2. Całkowite zadłużenie JST w latach 2005-2009 (stan na koniec I półrocza) w mln PLN 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

JST, w tym: 17 841 20 550 23 435 23 623 29 796 
gminy 6 826 7 705 8 830 9 189 10 458 
powiaty 1 380 1 732 2 321 2 434 2 770 
miasta na prawach powiatu 9 085 10 042 10 701 10 293 14 124 
województwa 550 1 070 1 582 1 707 2 444 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 
Z przytoczonych wcześniej danych wiadomo, że całkowite zadłużenie sektora 

samorządowego  nie  ma  dużego  wpływu  na   stan   sektora   finansów   publicznych,  ani  

na  ograniczenia  stosowane w odniesieniu do jednostek  samorządowych. Tabela 2  

prezentuje  całkowitą  wielkość  i  rozkład  zadłużenia  między  poszczególne  typy  jed-

nostek  samorządu  terytorialnego,  jednak  na  jej  podstawie  nie można wyciągać wnio-

sków  o  poziomie   tego   zadłużenia  w   stosunku   do   dochodów,  a   zatem  o   wskaźniku,  
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Tabela 3. Poziom zadłużenia JST w relacji do dochodów w latach 2007-2009                  
(stan na koniec I półrocza) 

Rok Typ 
Liczba 

jednostek 

Jednostki 

zadłużone 

do 40% 

Jednostki 

zadłużone 

40-50% 

Jednostki 

zadłużone 

50-60% 

Jednostki 

zadłużone 

pow. 60% 

2
0

0
9 

gminy 2413 2 190 53 11 3 

miasta na pp 65 62 2 0 1 

powiaty 314 300 5 1 0 

województwa 16 16 0 0 0 

2
0

0
8 

gminy 2 413 2 201 60 13 2 

miasta na pp 65 62 3 0 0 

powiaty 314 291 4 3 0 

województwa 16 16 0 0 0 

2
0

0
7 

gminy 2 413 2 233 43 13 4 

miasta na pp 65 63 2 0 0 

powiaty 314 195 9 1 0 

województwa 16 16 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl, 12.02.2010. 

 

którego określone poziomy skutkują restrykcjami dotyczącymi bieżącej i przyszłej polityki 

budżetowej. Dane te zawarto w tabeli 3. Na jej podstawie można wyciągnąć wnioski, że z 

punktu widzenia limitów ustawowych gromadzenie środków i ich wydatkowanie przez 

jednostki samorządu terytorialnego odbywa się w sposób bezpieczny. O ile zadłużone są 

prawie wszystkie samorządy, to tylko kilkadziesiąt z ponad 2800 jednostek przekroczyło 

poziom 40%. Procentowo najwięcej z nich (blisko 5%) znajduje się wśród miast na prawach 

powiatu. Jest to o tyle niepokojące zjawisko, że globalnie ich zadłużenie jest największe, a 

ponadto najszybciej w ostatnim roku wzrosło. Pomimo porównywalnego przyrostu zadłużenia 

w województwach, ich sytuacja jest odmienna – żadne w trzech analizowanych latach nie 

zanotowało długu przekraczającego 40% dochodów.  

 

3. Przypadek wybranych miast na prawach powiatu – Krakowa i Wrocławia 

Największy  przyrost  zadłużenia  w  ostatnim  okresie,  a  także  największy  udział  jed-

nostek w zadłużonych powyżej 40% dochodów zauważono w grupie miast na prawach 

powiatu. Można zatem wnioskować, że ewentualne problemy z obsługą zadłużenia i 

spełnieniem  wymogów, co do jego  poziomu,  wystąpią  w  przyszłości  w  tej grupie. 

Spośród   wszystkich   miast   na   prawach   powiatu   do   symulacji   zdolności   obsługi  
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zadłużenia zgodnie z nowymi wymogami ustawowymi wybrano dwa: Kraków i Wrocław. 

Powodem wyboru pierwszego miasta był najwyższy wskaźnik udziału dochodów bieżących 

w dochodach ogółem przekraczający w latach 2007-2009 poziom 95%, a powodem wyboru 

drugiego był najniższy wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, który w 

analogicznym okresie wyniósł dla Wrocławia 8,6% (Ministerstwo Finansów). 

 

Tab. 4. Symulacja zdolności obsługi zadłużenia przez Kraków w 2010 r. (mln PLN) 

Kategoria 2007 2008 2009 
średnia 
2007-09 

2010 

Dochody bieżące  
(+ dochody ze sprzedaży majątku) 

2 675,8 2 863,4 2 987,1 2 842,1  

Wydatki bieżące 2 270,3 2 532,0 2 713,1 2 505,1  
Różnica (2-1) 405,5 331,4 274,0 337,0  
Rozchody (kwoty rat kredytów) 187,6 201,8 322,4  327,4 
Różnica (4-3) 217,9 129,6 -48,4   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych oraz publikacji Urzędu Miasta 
Krakowa. 
 

Symulacja przeprowadzona dla Krakowa (tab. 4) pokazuje, że miasto w 2010 r. 

zmieściłoby się w nowych limitach obsługi zadłużenia, niemniej byłoby blisko maksymalnej 

dopuszczalnej granicy. Niewątpliwie na taki wynik duży wpływ miał 2009 r. Wtedy bowiem 

nieznacznie tylko wzrosły bieżące dochody, nieporównywalnie mniej niż wydatki bieżące. 

Również znacząco zwiększyły się kwoty rat kredytów. Średnia różnica między dochodami a 

wydatkami bieżącymi z ostatnich 3 lat to 337 mln PLN, a zaplanowana w budżecie na 2010 r. 

suma rat kredytów przypadających do spłaty wyniosła tylko 10 mln PLN mniej. Jeśli 

tendencja przyrostu dochodów i wydatków bieżących oraz rat kredytów utrzyma się w latach 

następnych, miasto może mieć w przyszłości problemy z obsługą zadłużenia. 

 

Tab. 5. Symulacja zdolności obsługi zadłużenia przez Wrocław w 2010 r. (mln PLN) 

Kategoria 2007 2008 2009 
średnia 
2007-09 

2010 

Dochody bieżące  
(+ dochody ze sprzedaży majątku) 

2156,2 2282,1 2366,6 2268,3  

Wydatki bieżące 1858,1 2115,5 2358,8 2110,8  
Różnica (2-1) 298,1 166,6 7,8 157,5  
Rozchody (kwoty rat kredytów) 117,4 87,3 142,8  238,1 
Różnica (4-3) 180,7 79,3 -135,0   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych oraz publikacji Urzędu Miasta 
Wrocławia. 
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Można stwierdzić, że Kraków w 2010 r. zbliżył się do ustalonych nową ustawą granic 

obsługi zadłużenia, ale ich nie przekroczył. Nieco inaczej sytuacja prezentuje się dla 

Wrocławia (tab. 5). Miasto w 2009 r. uzyskało tylko niewielką nadwyżkę operacyjną, dużo 

niższą w poprzednich latach. Jest ona wynikiem znacznego przyrostu wydatków bieżących, 

niewspółmiernie wyższego niż bieżące dochody. Średnia różnica między tymi dwoma 

kategoriami dla 3 lat wyniosła 157,5 mln PLN i zgodnie z nowymi zasadami suma rat 

kredytów, pożyczek i wykupu obligacji nie powinna przekroczyć w roku 2010 tej kwoty. Jak 

wynika z analizy uchwały budżetowej są one o ponad 80 mln PLN wyższe. Jak 

sygnalizowano, powyższe uregulowania jeszcze nie obowiązują. Te, które są prawomocne, 

Wrocław spełnia, choć kwota długu w stosunku do dochodów jest bliska granicy 60%. Należy 

zatem stwierdzić, że niezależnie od przyjętych kryteriów oceny wielkości zadłużenia i 

zdolności do spłaty długu, miasto jest blisko granicznych wartości, po przekroczeniu których 

może nastąpić ingerencja władz nadzorczych w sposób zarządzania finansami miasta. 

Sytuacja Krakowa na jego tle wydaje się być bardziej stabilna, choć również wymagająca w 

przyszłości ograniczenia wydatków. 

 

 

Zakończenie 

Artykuł skoncentrował się na omówieniu nowych zasad związanych z ograniczeniami w 

zadłużaniu i obsłudze długu przez jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie 

przeprowadzonej symulacji widać, że wprowadzenie okresu przejściowego, w czasie którego 

samorządy mają czas na dostosowanie stanu finansów do nowych wymogów, dla niektórych 

jednostek okazało się niezbędne. Z drugiej strony wydaje się, że nadmierne zadłużenie i 

wiążące się z nim problemy dotyczą wąskiej grupy jednostek przestrzennych. Przeważająca 

większość tak zarządza długiem, że nie zbliżył się on do wartości granicznych.  
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PUBLIC DEBTS OF LOCAL TERRITORIAL AUTHORITIES IN TH E 

PERSPECTIVE OF LEGISLATIVE CHANGES  

 

Summary 

 

The aim of the study was the presentation of legislative changes of limitations on public debts of local 

territorial authorities. The given changes were presented along the hitherto existing solutions. The 

public debts of the local authorities were sketched along four different groups (calculations were made 

with regard to one group of cities having 'poviat' (county) status). For the chosen local authorities from 

the group having the highest public debts a simulation was carried out, which showed among others 

the possibilities for managing the existing debts along the legislation about public finances. The main 

conclusion of the research refers to the introduced transition periods in which the new legislative 

requirements need to be applied, however with exception of the calculations for upper limits of public 

debts which are restrained by modalities defined the old legislation. The carried-out simulation also 

showed that for some of the local authorities transition periods were necessary given that without them 

their financial conditions would not fulfil the legislative regulations defined in 2009. On the other 

hand, the research also allows an assumption that the lack of fulfilment of legislative requirements is 

not a prevailing phenomenon but rather touches upon only a small number of the local authorities. 

Data for the study was acquired from the official website of the Ministry of Finance, from the 

Regional Data Office as well as from the official websites of the chosen cities. 

 

 


