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Streszczenie

Badanie procesów gospodarowania środkami publicznymi jest bardzo 
ważnym aspektem gospodarki fi nansowej. Narzędziem weryfi kacji wyników 
gospodarowania środkami fi nansowymi jest badanie wskaźnikowe. Badane 
wskaźniki dotyczyły wielkości oraz struktury, zarówno dochodów, jak i relacji 
ogólnobudżetowych a także ich zmian w badanym okresie. Na podstawie ba-
dań wskaźnikowych dokonano oceny sytuacji bieżącej i oceniono możliwości 
poprawy sytuacji w okresie średnim. 

W badanym okresie dochody ogółem polskich powiatów ziemskich były 
coraz wyższe. Wartości charakteryzujące strukturę budżetową okazały się ko-
rzystne. W badanym okresie udział dochodów własnych w dochodach budżetu 
ogółem nieznacznie, ale sukcesywnie się zwiększał. Z upływem czasu zwiększał 
się udział dochodów własnych z majątku oraz pozostałych dochodów własnych 
w ogólnej kwocie dochodów własnych. Świadczy to o rosnącej samodzielności 
powiatów. Jednocześnie, w badanym okresie zauważyć można rosnącą tenden-
cję udziału dochodów z podatku dochodowego od osób fi zycznych w docho-
dach własnych. W rezultacie, malejącą tendencję miały udziały z pozostałych 
dochodów własnych. W większości jednostek powiatowych utrzymywała się 
korzystna, nierosnąca tendencja, zarówno udziału subwencji w dochodach 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jak i udziału dotacji celowych 
w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli chodzi o udział dochodów 
na cele inwestycyjne w dochodach ogółem, wartość tego wskaźnika przez kilka 
ostatnich lat niekorzystnie się obniżała. Warto tu nadmienić prognozowane 
odwrócenie tej tendencji.

Wyniki badania wskaźnikowego pozwalają stwierdzić, że polskie powiaty 
ziemskie powiaty działały bardzo ostrożnie i  rozważnie, raczej trwając niż 
pomnażając swojej siły. 

Słowa kluczowe: powiaty ziemskie, dochody i  wydatki samorządowe, 
wskaźniki, metody statystyczne.

Kody JEL: E62, E65, G28, H70, H71, H72, H76

Rozwój samorządu terytorialnego jest procesem ciągłym. Jego struktura, 
uprawnienia, formy organizacji i metody działania są odbiciem, zarówno tra-
dycji, ewoluujących warunków gospodarczych czy stosunków społecznych. 
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Ponadto, każda jednostka powiatowa w Polsce zmuszona jest do kompromisu 
między koniecznością zapewnienia wystarczających dochodów z określonych 
prawnie ram fi nansowych, a dążeniem do usamodzielnienia się (Swianiewicz 
1997, s. 194; Mackiewicz 2007, s. 123).

Narzędziem, przy pomocy którego pokazano przestrzenne zróżnicowanie 
dochodów powiatów ziemskich jest badanie wskaźnikowe wyników fi nanso-
wych osiągniętych przez te jednostki samorządowe w założonym okresie ba-
dawczym. Pozwala ono wyciągnąć szczegółowe wnioski odnoszące się do sy-
tuacji polskich powiatów ziemskich. 

Pojęcie i istota metod wskaźnikowych

Istnieje kilka defi nicji pojęcia „wskaźnik”.
Wg S. Nowaka, wskaźnik to określone obserwowalne zdarzenie, którego 

zaistnienie uznajemy za dowód występowania innych, bezpośrednio nieobser-
wowalnych lub trudno obserwowalnych zdarzeń. Między zdarzeniem obser-
wowalnym, czyli wskaźnikiem, a zdarzeniem wskaźnikowym, nie poddającym 
się obserwacji bezpośredniej, musi zachodzić określony związek. Wskaźnikiem 
może być jedynie zdarzenie, proces, przedmiot obserwowalny. Natomiast 
zdarzenia, procesy, o których zaistnieniu wnosimy na podstawie zaobserwo-
wania, są nazywane zjawiskami wskaźnikowymi, których natura może być 
bardzo różna. Związek między tymi dwoma zjawiskami jest podstawą typologii 
w teorii wskaźników (Nowak 1970, s. 247). 

O  wiele bardziej precyzyjną defi nicję podają I. Timofi ejuk i  in. (1997, 
s. 176-178), M.G. Kendall i W.R. Buckland (1986, s. 264) oraz M. Szymczak 
(1995, s. 711, 714), którzy twierdzą, że wskaźnikiem bądź też współczynnikiem 
określana jest wielkość liczbowa charakteryzująca relację między określonymi 
wielkościami ekonomicznymi. 

Nieco węziej, wskaźnik, jako miarę ilościową odzwierciedlającą zmiany 
jakiegoś elementu rzeczywistości gospodarczej albo społecznej podaje M. Tabin 
(2004, s. 421). 

Aby scharakteryzować zmiany poziomu wskaźników zachodzące w czasie 
obliczane są stosowne indeksy (Gęsicki, Gęsicki 1999, s. 120). Ich wartości 
pozwalają ocenić kierunki i tempo zmian przedmiotu badań, poprzez porów-
nanie wartości w  kolejnych okresach, bowiem wskaźniki to relacje celowo 
powiązanych wielkości, ustalone dla uzyskania określonych wartości poznaw-
czych (Gołębiowski, Tłaczała 2005, s. 102).

Literatura przedmiotu wyróżnia trzy typy wskaźników: empiryczne, defi -
nicyjne oraz inferencyjne.



112 Iwona Koza

Wskaźniki empiryczne odnoszą się do zjawisk, które dają się zaobserwować. 
O tym, że dany wskaźnik łączy się z danym zjawiskiem, przekonujemy się na 
drodze empirycznej przez obserwację, np. przeciętny poziom płac.

Wskaźniki defi nicyjne odnoszą się do sytuacji, gdy defi niuje się określone 
pojęcie. Przykład może stanowić wskaźnik zatrudnienia, bądź też 
bezrobocia.

Wskaźniki inferencyjne odnoszą się do zjawisk bezpośrednio nieobserwo-
walnych i  nie wchodzą do defi nicji badanych zjawisk, ale dotyczą ukrytych 
zmiennych hipotetycznych, które nie są obserwowalne. Przykładem są wskaź-
niki prognozujące wartość określonej cechy statystycznej (Timofi ejuk i in. 1997, 
s. 277 i nast.).

Powyższe rodzaje wskaźników mogą występować łącznie. Dobór wskaźni-
ków i ich interpretacja stanowi ważną część składową wszelkich dociekań na-
ukowych prowadzonych metodą wskaźnikową, nie tylko w zakresie badania 
więzi przyczynowo-skutkowej, a także: 
– funkcji komunikacyjnej, która wyraża się w jednoznacznym rozumieniu 

wskaźnika; 
– funkcji ekspresyjnej związanej ze zgodnością wypowiedzenia się na temat 

treści związanej z danym zdarzeniem wskaźnikowym; 
– funkcji informacyjnej określającej zgodność danych z obiektywnym stanem 

rzeczy.
Wskaźnikami struktury lub częstości występowania danej wartości cechy 

(liczebności względnej, frakcji, odsetek) nazywa się stosunek liczby jednostek 
o danej wartości cechy do liczebności danego zbioru1.

Na metodę wskaźnikową składa się wyznaczenie i  analiza wartości 
wskaźników.

Założenia i metodyka własnego badania wskaźnikowego 
powiatów ziemskich

Badanie statystyczne przebiegało w  znanych z  literatury etapach, tj. 
(D’amelio i in. 2013, s. 19-35; Arendarski 2010, s. 104-116; Dylewski i in. 2004, 
s. 59; Zeliaś 2000, s. 12 i nast.):
1. wybór i wstępna charakterystyka obszaru, lub rodzaju aktywności jednost-

ki samorządu terytorialnego;
2. dobór wskaźników reprezentatywnych dla danego zjawiska;

1  http://www.ekonometria.4me.pl/statystyka3.htm [dostęp: 11.04.2013].
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3. weryfi kacja wskaźników – eliminacja wskaźników silnie skorelowanych 
oraz ewentualne ustalenie dodatkowych wskaźników w celu pogłębienia 
pomiaru;

4. obliczenie wartości każdego wskaźnika;
5. postawienie diagnozy, czyli sformułowanie wniosków dla celów 

decyzyjnych.
Kluczowe było skoncentrowanie uwagi na doborze wskaźników w  taki 

sposób, aby dobrze opisywały sytuację fi nansową badanych jednostek. Zgodnie 
z  literaturą przedmiotu starano się wykorzystać niewiele, jednak właściwie 
dobranych wskaźników (Ustawa… 2009; Gołębiowski, Tłaczała 2005, s. 103; 
Dylewski i in. 2004, s. 97-105; Brol 2005, s. 629 i nast.; Arendarski 2010 roku, 
s. 104-116; Wieteska, Wypych, 2009, s. 207 i nast).

W  każdej badanej jednostce samorządu terytorialnego do badania 
wybrano:
A. Obszar, na który składa się otoczenie historyczne, geopolityczne oraz 

społeczno-ekonomiczne;
B. Wskaźniki struktury dochodów budżetowych:

1. Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu ogółem (SOwDO);
2. Udział dotacji celowych ogółem w  dochodach budżetu ogółem 

(DCwDO);
3. Udział dochodów własnych ogółem w  dochodach budżetu ogółem 

(DWwDO);
3.1. Udział podatku dochodowego od osób fi zycznych w  dochodach 

własnych (PDPwDW);
3.2. Udział podatku dochodowego od osób prawnych w  dochodach 

własnych (PDCwDW);
3.3. Udział dochodów z  majątku powiatu w  dochodach własnych 

(DMwDW);
3.4. Udział pozostałych dochodów własnych w  dochodach własnych 

(PDWwDW);
4. Udział dochodów na cele inwestycyjne w dochodach budżetu ogółem 

(DIwDO);
C. Wskaźniki relacji ogólnobudżetowych:

1. Relacja wydatków ogółem do dochodów ogółem (WOwDO);
2. Relacja dochodów własnych do wydatków budżetu (DWwWO).
Struktura dochodów budżetowych została określona zgodnie z nomenkla-

turą zawartą w  Ustawie o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(2010).

Badaniem objęto wszystkie 314 powiatów ziemskich. Dane do badań po-
brano z  Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, 
w którym podane są informacje wygenerowane na podstawie sprawozdań fi -
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nansowych sporządzanych przez samorządy – sprawozdań Rb-27 z wykonania 
planu dochodów budżetowych oraz sprawozdań Rb-28 z  wykonania planu 
wydatków budżetowych2. Dane w  sprawozdaniach wykazywane są według 
stanu na koniec roku kalendarzowego3. 

Początkowo założono, że badanie obejmie lata 1999-2012, a więc najdłuższy 
możliwy okres. W trakcie zbierania danych okazało się jednak, że dla okresu 
1999-2001 nie da się wyznaczyć wiarygodnych wartości wielu wskaźników4. 
(Por. tabela 1). 

Tabela 1. Wykaz braków w danych statystycznych dla powiatów w latach 
1999-2001

Wskaźnik Braki
PDCwDW bez danych z 3 powiatów

DIwDO bez danych z 42 powiatów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_na-
me=indeks [dostęp: 25.11.2013].

Następnie okazało się, że wartości niektórych wskaźników dla powiatów 
ziemskich w latach 2002-2003 znacząco odbiegają od odpowiednich wartości 
w następnych latach. W rezultacie okres badania zawężono do lat 2004-2012 
oraz do 10 wskaźników. 

Badanie statystyczne rozpoczęto od określenia siły korelacji między przy-
jętymi do badań wskaźnikami. Do oznaczenia zależności między ich warto-
ściami wykorzystano korelację rang Spearmana (Ostasiewicz i in. 1997, s. 274 
i nast.). Wyniki nie wykazały istotnego związku między wartościami wskaź-
ników przyjętych do badań.

Do opisu struktury statystycznej badanych powiatów wykorzystano takie 
miary położenia, jak średnia arytmetyczna, dominanta, mediana, kwartyle 
oraz percentyle (Zeliaś 2000, s. 37-77). 

Empirycznie ustalono liczbę powiatów, dla których wskaźniki okazały się 
przyjmować co roku wartości skrajne tj. niższe niż drugi percentyl i wyższe niż 
dziewięćdziesiąty ósmy percentyl5.

2  http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [dostęp: 25.11.2013].
3  Zgodnie z paragrafem 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawoz-

dawczości budżetowej (Dz U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103).
4  W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz niektórych jednostek sektora fi nansów publicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1752).

5  Nie można było zastosować odchylenia standardowego, ponieważ rozkłady cech znacznie odbiegają 
od rozkładu normalnego, co widać na wykresach.
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Dla opisywanych wskaźników scharakteryzowano również asymetrię ich 
rozkładu. Obserwacja przebiegu 8 wykresów wartości absolutnych dla każdego 
wskaźnika pozwoliła wyprowadzić wniosek o znacznym stopniu podobieństwa 
rozkładów wartości każdego wskaźnika w poszczególnych latach. W związku 
z powyższym, na podstawie centralnego twierdzenia granicznego (Zeliaś 2000, 
s. 192-193) dla każdego wskaźnika wyznaczono częstości absolutne, będące 
sumami częstości absolutnych dla poszczególnych lat. 

Wyniki badań

Dla uproszczenia często będzie używane określenie „powiaty”, które zawsze 
będzie się odnosiło do powiatów ziemskich.

Wartości absolutne charakteryzujące otoczenie 
społeczno-ekonomiczne powiatów ziemskich 

W badanym okresie zarówno dochody ogółem, jak i wydatki ogółem pol-
skich powiatów ziemskich były coraz wyższe (por. wykresy 1 i 2).

Najwyższe dochody i wydatki osiągnęły powiaty ziemskie znajdujące się 
w południowych województwach naszego kraju, tj. w dolnośląskim, małopol-
skim i śląskim. 

W województwie dolnośląskim przodowały powiaty kłodzki, wałbrzyski 
i świdnicki. Osiągały one wyniki ponad dwukrotnie przekraczające średnią dla 
wszystkich powiatów w  Polsce. Główną przyczyną tej sytuacji w  powiatach 
kłodzkim i wałbrzyskim było ożywione życie gospodarcze,turystyczne i kul-
turalne. Natomiast powiat świdnicki w żadnym z parametrów opisujących sferę 
gospodarczo-społeczną nie wybijał się ponad przeciętność. 

Z kolei w województwie małopolskim prym wiodły powiaty krakowski, 
nowosądecki i nowotarski. Podobnie jak powiaty dąbrowski, oświęcimski, czy 
suski, były liderami w  większości zestawień charakteryzujących obszar 
gospodarczo-społeczny.

Natomiast w województwie śląskim najwyższe dochody i wydatki osiągały 
powiaty cieszyński, raciborski, tarnogórski i żywiecki. Powiat cieszyński, jako 
jedyny z wymienionych, osiągnął wskaźnik gęstości zaludnienia, salda migracji, 
liczby osób w  wieku produkcyjnym, liczby mieszkań oraz liczby zakładów 
opieki zdrowotnej co najmniej trzykrotnie wyższe niż średnia dla wszystkich 
powiatów tego województwa.
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Wykres 1. Dochody ogółem powiatów ziemskich w latach 2004-2012 
(w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_na-
me=indeks [dostęp: 25.11.2013].

Wykres 2. Wydatki ogółem powiatów ziemskich w latach 2004-2012 
(w mln PLN):

Źródło: jak w wykresie 1.

Z  kolei powiaty raciborski i  tarnogórski były krajowymi liderami jeśli 
chodzi o niski poziom migracji, natomiast powiat żywiecki w żadnym z para-
metrów opisujących sferę gospodarczo-społeczną nie wybijał się ponad 
przeciętność. 
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Dosyć wysokie dochody i wydatki osiągnęły też powiaty ziemskie okalające 
miasta wojewódzkie centralnej części naszego kraju. Powiaty piaseczyński, 
pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński, należące do województwa 
mazowieckiego oraz powiat poznański należący do województwa wielkopol-
skiego i powiat kielecki należący do województwa świętokrzyskiego, były lide-
rami w  takich parametrach, jak gęstość zaludnienia, liczba osób w  wieku 
produkcyjnym, liczba podmiotów gospodarczych, przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie oraz liczba mieszkań.

Wyniki najniższe spośród wszystkich polskich powiatów ziemskich zano-
towały powiaty ziemskie z województw środkowych oraz wschodnich: kujaw-
sko-pomorskiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 

W województwie kujawsko-pomorskim najsłabszy był powiat grudziądzki, 
który osiągał dochody i wydatki przeważnie stanowiące ok. 20% średniej dla 
wszystkich powiatów w Polsce. Z kolei w województwie łódzkim niskie war-
tości osiągały powiaty brzeziński i skierniewicki, w których skrajnie wysokie 
okazały się gęstość zaludnienia, liczba osób w wieku produkcyjnym, poziom 
bezrobocia, a skrajnie niski – poziom płac. Wielkości te stanowiły w tych po-
wiatach zaledwie około kilkanaście procent średniej krajowej. 

Skrajnie niskie dochody i  wydatki osiągnęły należące do województwa 
mazowieckiego powiaty białobrzeski, siedlecki i szydłowiecki. W tych powia-
tach występowało wysokie bezrobocie i  niska liczba ludności (zwłaszcza 
w powiecie białobrzeskim).

Wszystkie pozostałe powiaty tylko sporadycznie osiągały poziomy skrajne. 
Wśród nich na szczególną uwagę zasługują powiaty województwa opolskiego, 
które mimo że osiągały jedne z najniższych wyników w obszarze gospodarczo-
-społecznym, to w  wielkościach absolutnych odnoszących się do dochodów 
i wydatków osiągały wyniki przeciętne.

 Analiza dochodów budżetowych 

Struktura dochodów budżetowych 
Badanie udziału subwencji w dochodach budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego pozwala ustalić poziom prawdopodobieństwa realizacji przez 
nie zadań. Zagrożenie to wzrasta wraz z postępującymi kłopotami budżetu 
państwa i związanym z tym ograniczaniem kwoty subwencji ogólnej, która ma 
fi nansować poszczególne zadania lub wyrównywać dysproporcje między po-
szczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego o różnej zasobności fi -
nansowej. Dlatego relacja ta powinna mieć tendencję nierosnącą. Taki też 
wynik utrzymywał się w większości jednostek powiatowych (por. wykres 3).
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Wykres 3. Średnie arytmetyczne i inne charakterystyki statystyczne 
wartości wskaźnika SOwDO

Źródło: jak w wykresie 1.

Powiatami, w których udział subwencji w dochodach budżetów był porów-
nywalnie najmniejszy, były należące do województwa łódzkiego: łódzki 
wschodni, skierniewicki i brzeziński, oraz należące do województwa podla-
skiego: łomżyński, sejneński i suwalski. Wymienione powiaty charakteryzo-
wane przeciętne wartości parametrów społeczno- gospodarczych. Powiatami, 
w których udział subwencji w dochodach budżetów był porównywalnie naj-
większy, były należące do województwa małopolskiego: krakowski, nowosą-
decki i tarnowski, a także należące do województwa lubelskiego: bialski i lu-
belski. Powiat bialski osiągnął wartość udziału subwencji w dochodach budżetu 
trzykrotnie wyższą od średniej ogólnopolskiej.

Dotacje celowe to środki „znaczone”, przekazywane z budżetu państwa lub 
budżetów innych jednostek na zadania zlecone powiatom. Im większy jest 
udział dotacji celowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, tym 
mniejsza jest samodzielność w  określaniu rodzajów zadań, które może ona 
sfi nansować. Dlatego wartość tego wskaźnika powinna mieć tendencję niero-
snącą. Właśnie taką tendencję wykazywały wartości tego wskaźnika w latach 
2004-2012 (por. wykres 4).
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Wykres 4. Średnie arytmetyczne i inne charakterystyki statystyczne 
wartości wskaźnika DCwDO

Źródło: jak w wykresie 1.

Udział dotacji celowych w dochodach budżetów był najmniejszy w znajdu-
jącym się na terenie województwa mazowieckiego powiecie warszawskim za-
chodnim, pomorskim powiecie chojnickim oraz  wielkopolskich powiatach 
kaliskim, leszczyńskim i nowotomyskim. Natomiast udział dotacji celowych 
w dochodach budżetów był porównywalny w powiatach województwa dolno-
śląskiego (zwłaszcza jeleniogórskim i legnickim), łódzkiego (zwłaszcza poddę-
bickim i  brzezińskim) i  zachodniopomorskiego (zwłaszcza koszalińskim 
i białogardzkim). Powiat poddębicki osiągnął udział dotacji celowych w docho-
dach budżetów czterokrotnie wyższą niż średnia ogólnopolska.

Wartość wskaźnika udziału dochodów własnych ogółem w  dochodach 
budżetu ogółem informuje o stopniu, w jakim dana jednostka samorządu te-
rytorialnego w  pełni i  bez ograniczeń decyduje o  przeznaczeniu dochodów 
własnych z uwzględnieniem udziałów w podatkach stanowiących dochód bu-
dżetu państwa. Informuje również o udziale w budżecie środków możliwych 
do wydatkowania, a nie związanych obowiązkowym algorytmem. Wartość tego 
wskaźnika wskazuje więc na stopień niezależności danej jednostki samorzą-
dowej od zewnętrznych źródeł fi nansowania. Dokonywana tym wskaźnikiem 
ocena samodzielności dochodowej jest związana z określeniem stopnia swobo-
dy pozyskania dochodów czyli z faktycznym gromadzeniem przez samorząd 
środków na cele związane z wykonywaniem jego zadań6. Wartość tego wskaź-
nika powinna mieć tendencję niemalejącą, co świadczy o niemalejącym poten-

6 Ilekroć w pracy zostanie użyte określenie o niemalejącej czy też nierosnącej wartości wskaźnika, jest 
to zrobione ze świadomością, że odnośnie do wskaźników struktury wartości te muszą się mieścić 
w przedziale od 0 do 1.
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cjale fi nansowym i samodzielności danej jednostki samorządu terytorialnego 
w kreowaniu i generowaniu dochodów własnych. 

W  badanym okresie udział dochodów własnych w  dochodach budżetu 
ogółem nieznacznie, ale sukcesywnie się zwiększał (por. wykres 5). Po 2008 r. 
obniżyło się tempo jego wzrostu, co było skutkiem obniżenia się tempa wzrostu 
dochodów własnych. 

Wykres 5. Średnie arytmetyczne i inne charakterystyki statystyczne 
wartości wskaźnika DWwDO

Źródło: jak w wykresie 1.

Szczególnie pozytywne wyniki osiągnęły w tym okresie powiaty wojewódz-
twa mazowieckiego, z których pięć okazało się być liderami ogólnopolskimi: 
powiat grodziski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiń-
ski. Wszystkie wymienione powiaty (poza powiatem grodziskim) zostały we 
wcześniejszym podrozdziale zakwalifi kowane jako wiodące prym w obszarze 
społeczno – gospodarczym. Charakterystyka ta odnosi się również do należą-
cego do województwa wielkopolskiego powiatu poznańskiego oraz należącego 
do województwa śląskiego powiatu rybnickiego.

Wyniki zdecydowanie poniżej średniej ogólnokrajowej w badanym okresie 
osiągnęły powiaty ziemskie należące do województw Polski Wschodniej: pod-
laskiego, lubelskiego, podkarpackiego i  świętokrzyskiego. Skrajnie niskie 
wartości osiągnęły trzy powiaty z  województwa warmińsko-mazurskiego: 
lidzbarski, nidzicki i gołdapski, które (poza powiatem lidzbarskim) osiągały 
skrajnie niskie wyniki w większości innych charakterystyk.

Z kolei struktura dochodów własnych informuje o potencjale fi nansowym 
i samodzielności fi nansowej powiatów w kreowaniu i generowaniu dochodów 
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własnych. Badanie struktury dochodów własnych wskazuje na najważniejsze, 
z punktu widzenia danej jednostki samorządu terytorialnego, źródła docho-
dów, a więc takie, które mają największy udział w puli dochodów własnych. 

Dochody z podatku dochodowego od osób fi zycznych oraz z podatku do-
chodowego od osób prawnych, stanowiąc dochód budżetu państwa nie są in-
kasowane przez powiaty, ale są dostarczane za pośrednictwem budżetu pań-
stwa, zgodnie z  zapisem Art. 3. Ustawy o  dochodach jednostek samorządu 
(Ustawa 2010, art. 3). Ich wielkość jest pochodną potencjału danej jednostki 
samorządowej. Jeśli mieszkańcy osiągają większe dochody, w powiecie zwiększa 
się wpływ z podatku dochodowego od osób fi zycznych. Jeśli działające na te-
renie powiatu fi rmy osiągają wyższe zyski, w  powiecie zwiększa się wpływ 
z podatku dochodowego od osób prawnych. 

Zwiększający się z upływem czasu udział dochodów własnych z majątku 
oraz pozostałych dochodów własnych (w  tym środków na dofi nansowanie 
własnych zadań) w ogólnej kwocie dochodów własnych świadczy o rosnącej 
samodzielności powiatu. 

W badanym okresie zauważyć można rosnącą tendencję w udziale docho-
dów z  podatku dochodowego od osób fi zycznych w  dochodach własnych. 
Przeciwstawną, malejącą tendencję miały udziały z  pozostałych dochodów 
własnych (por. wykres 6).

Bardzo korzystne udziały wpływów z podatków dochodowych w docho-
dach własnych ogółem osiągały wymienione wcześniej powiaty województwa 
mazowieckiego, będące na ogólnokrajowym czele powiaty: grodziski, legio-
nowski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński oraz 
powiaty województwa śląskiego: będziński, rybnicki i  pszczyński. Wyniki 
poniżej średniej ogólnokrajowej, jeśli chodzi o udział wpływów z podatków 
dochodowych w dochodach własnych ogółem, osiągnęły w badanym okresie 
powiaty ziemskie należące do województw Polski Wschodniej: podlaskiego, 
lubelskiego, podkarpackiego i  świętokrzyskiego. W  tej grupie znalazły się 
również powiaty z  województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego. 

Udziały dochodów z  majątku powiatu w  dochodach własnych powyżej 
średniej osiągane były zdecydowanie w województwie zachodniopomorskim, 
a zwłaszcza w powiatach białogardzkim i kołobrzeskim. Powiat kołobrzeski 
zawdzięcza ten wynik jednej z największych w kraju liczbie turystów odwie-
dzających podregion. Udziały dochodów z  majątku powiatu w  dochodach 
własnych zdecydowanie poniżej średniej osiągały województwa lubelskie, 
mazowieckie, małopolskie oraz śląskie. Skrajnie niską wartość osiągnął powiat 
grudziądzki należący do województwa kujawsko-pomorskiego.
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Wykres 6.

Średnie arytmetyczne i inne 
charakterystyki statystyczne wartości 
wskaźnika PDPwDW

Średnie arytmetyczne i inne 
charakterystyki statystyczne wartości 
wskaźnika PDCwDW

Średnie arytmetyczne i inne 
charakterystyki statystyczne wartości 
wskaźnika DMwDW

Średnie arytmetyczne i inne 
charakterystyki statystyczne wartości 
wskaźnika PDWwDW

Źródło: jak w wykresie 1.

Ponadprzeciętne wartości udziału pozostałych dochodów własnych w do-
chodach własnych osiągały powiaty województwa lubuskiego, wielkopolskiego, 
kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Liderami były tu znajdujące się w woje-
wództwie lubuskim powiaty nowosolski i strzelecko-drezdeński – przeciętne, 
jeśli chodzi o  potencjał społeczno-gospodarczy. Najniższe wartości udziału 
pozostałych dochodów własnych w  dochodach własnych osiągały powiaty 
z województwa dolnośląskiego: lubiński, polkowicki, wałbrzyski oraz mazo-
wieckiego: grodziski, nowodworski, pruszkowski, warszawski zachodni. Wy-
mienione powiaty województwa mazowieckiego były w  badanym okresie 
przeciętne, jeśli chodzi o potencjał społeczno-gospodarczy, natomiast powiaty 
województwa dolnośląskiego borykały się z  pogarszającym się przyrostem 
naturalnym i saldem migracji.
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Realizacja celów inwestycyjnych jest szczególnie pożądana i  świadczy 
o kreatywności i innowacyjności danego powiatu. Dlatego, odnosząca się do 
nich wartość udziału dochodów inna cele inwestycyjne w dochodach ogółem 
powinna mieć tendencję niemalejącą. W znacznej liczbie powiatów relacja ta 
miała tendencję zwyżkową, zwłaszcza w latach 2006-2009. W latach 2010-2012 
relacja ta z roku na rok mocno się obniżała na skutek znacznego obniżania się 
wartości dochodów przeznaczonych na cele inwestycyjne (por. wykres 7).

Wykres 7. Średnie arytmetyczne i inne charakterystyki statystyczne 
wartości wskaźnika DIwDO

Źródło: jak w wykresie 1.

Szczególnie wysoki udział dochodów na cele inwestycyjne w dochodach 
ogółem osiągnęły powiaty województw: podlaskiego, podkarpackiego i świę-
tokrzyskiego; jednak zdecydowanie najkorzystniej w  porównaniu z  innymi 
uplasował się powiaty poddębicki i radomszczański – z województwa łódzkie-
go, które osiągnęły wartość dochodów na cele inwestycyjne w  dochodach 
ogółem dziesięciokrotnie przewyższającą średnią krajową. Natomiast szczegól-
nie niskie udziały dochodów na cele inwestycyjne w dochodach ogółem osią-
gnęły powiaty w województwie dolnośląskim (zwłaszcza głogowski i lubański), 
kujawsko-pomorskim (zwłaszcza starogardzki) i  mazowieckim (zwłaszcza 
piaseczyński).

Podsumowując, powiaty województw mazowieckiego, wielkopolskiego 
i  śląskiego zasilane były głównie z dochodów własnych. W powiatach woje-
wództwa śląskiego wiązało się to ze szczególnie niskimi dochodami z subwencji 
ogólnej, a w powiatach województwa wielkopolskiego ze szczególnie niskimi 
dochodami z  dotacji celowych i  dochodami na cele inwestycyjne. Powiaty 
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województwa mazowieckiego osiągały niskie dochody zarówno z  subwencji 
ogólnej, jak i z dotacji celowych oraz z dochodów na cele inwestycyjne. 

Sytuacja odwrotna miała miejsce w powiatach województw: podlaskiego, 
lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. 
Na ich terenie dochody własne traciły na znaczeniu w porównaniu z innymi 
źródłami dochodów ogółem. Równolegle w województwie warmińsko-mazur-
skim duże znaczenie miały dochody z subwencji ogólnej, w świętokrzyskim 
– dochody z dotacji celowych, a w podlaskim i podkarpackim – dochody na 
cele inwestycyjne. Województwo lubelskie osiągało wysokie dochody zarówno 
z  subwencji ogólnej, jak i  z  dotacji celowych oraz z  dochodów na cele 
inwestycyjne.

W powiatach województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego i dolno-
śląskiego przeważały udziały w dochodach z podatków bezpośrednich, a udzia-
ły w dochodach z majątku oraz udziały pozostałych dochodów własnych miały 
mniejsze znaczenie. Natomiast w  powiatach województw zachodniopomor-
skiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz województw 
podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego udziały w docho-
dach z  podatków bezpośrednich były niskie, skutkiem czego w  strukturze 
dochodów własnych na znaczeniu zyskały udziały w dochodach z majątku oraz 
udziały pozostałych dochodów własnych.

Powyższe uwagi potwierdzają obiegową opinię, że w  powiatach Polski 
Zachodniej i Centralnej istnieje znacząco silniejszy potencjał społeczno-gospo-
darczy. Polska Północno-wschodnia i Wschodnia to obszar biedniejszy, w więk-
szym stopniu wspierany wpływami z budżetu państwa. 

Zagregowane częstości występowania wartości wskaźników struktury do-
chodów budżetowych 

Rozkłady zagregowanych częstości występowania wartości wskaźników 
struktury dochodów budżetowych w powiatach ziemskich charakteryzowała 
asymetria prawostronna. (por. wykres 8).

Na wykresach obrazujących wartości wskaźników struktury dochodów 
ogółem, zauważyć można skrajnie prawostronny wykres odnoszący się do 
udziału wpływów na cele inwestycyjne w dochodach ogółem (por. wykres 8.d). 
Stąd wniosek, że większość powiatów ziemskich osiągała niskie udziały tych 
dochodów w dochodach własnych. Nieco wyższe udziały w dochodach ogółem 
powiaty osiągały z dochodów własnych (por. wykres 8.c) oraz z dotacji celo-
wych (por. wykres 8.b). Udziały subwencji ogólnej w dochodach ogółem miały 
dla powiatów największe znaczenie, a ich rozkład ma charakter bliski rozkła-
dowi normalnemu (por. wykres 8.a).
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Wykres 8. Rozkłady zagregowanych częstości występowania wartości 
wskaźników struktury dochodów budżetowych w powiatach ziemskich 
w latach 2004-2012
a) SOwDO b) DCwDO

c) DWwDO d) DIwDO

e) PDPwDW f) PDCwDW

g) DMwDW h) PDWwDW

Źródło: jak w wykresie 1.
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Na wykresach obrazujących wartości wskaźników struktury dochodów 
własnych, zauważyć można skrajnie prawostronny wykres odnoszący się do 
udziału wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w dochodach 
własnych (por. wykres 8.f) oraz udziału dochodów z  majątku w  dochodach 
własnych (por. wykres 8.g). Informuje to, że większość powiatów ziemskich 
osiągała niskie udziały tych dochodów w dochodach własnych. Zarówno roz-
kład udziałów wpływów z podatku dochodowego od osób fi zycznych w docho-
dach własnych (por. wykres 8.h), jak i udziałów pozostałych dochodów wła-
snych w dochodach własnych powiaty (por. wykres 8.e) miały rozkład bardzo 
bliski rozkładowi normalnemu.

Powyższe spostrzeżenia można potwierdzić dzięki charakterystykom sta-
tystycznym zebranym w  tabeli 2. W  przypadku rozkładów zagregowanych 
częstości występowania wartości wskaźników struktury dochodów budżeto-
wych, jest więcej danych statystycznych mniejszych niż średnia, niż danych 
statystycznych większych niż ta średnia oraz dominanta jest mniejsza niż ta 
średnia i umiejscowiona między pierwszym a drugim kwartylem. Wskazuje to 
na prawostronny charakter omawianych rozkładów. 

Tabela 2. Charakterystyki statystyczne z zakresu dochodów budżetowych

Wyszczególnienie
SO 

wDO
DC 

wDO
DWw-

DO
PDP 

wDW
PDC
wDW

DM 
wDW

PDW
wDW

DI 
wDO

percentyl 2 0,24 0,13 0,15 0,21 0,00 0,00 0,23 0,00
kwartyl 1 0,41 0,19 0,21 0,38 0,01 0,02 0,38 0,02
dominanta 0,51 0,22 0,23 0,43 0,01 0,02 0,46 0,01
mediana 0,48 0,23 0,26 0,45 0,02 0,04 0,46 0,04
śr. arytm. 0,47 0,24 0,28 0,46 0,02 0,05 0,47 0,06
kwartyl 3 0,53 0,28 0,32 0,53 0,02 0,07 0,55 0,08
percentyl 98 0,64 0,50 0,54 0,71 0,08 0,24 0,63 0,31

Źródło: jak w tabeli 1.

Wyjątek stanowi rozkład zagregowanej częstości występowania wartości 
wskaźnika udziału subwencji ogólnej w dochodach ogółem, dla którego zarów-
no dominanta, jak i mediana mają wartości wyższe od średniej arytmetycznej 
i są umiejscowione między drugim a trzecim kwartylem. 

Analiza relacji ogólnobudżetowych

Relacje ogólnobudżetowe 
Wartość wskaźnika mierzącego relację wydatków ogółem i  dochodów 

ogółem pozwala uzyskać informację o potencjale danej jednostki samorządu 
terytorialnego i tendencji w zakresie tego potencjału. Wartość tego wskaźnika 
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powinna być bardzo bliska jedności, co świadczy o zbilansowanych, zrówno-
ważonych fi nansach danej jednostki samorządu terytorialnego. 

W latach 2004-2012 występowały niewielkie wahania omawianej tendencji 
– wartości wskaźnika dla niemalże wszystkich polskich powiatów ziemskich 
były w badanym okresie bliskie średniej ogólnokrajowej (por. wykres 9). 

Wartości niższe od średniej ogólnokrajowej wystąpiły zwłaszcza w powia-
tach województwa: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i  podlaskiego. 
W  wymienionych powiatach odnotowano jednocześnie niższe od średniej 
krajowej wartości wielkości absolutnych charakteryzujących rzeczywistość 
społeczno-gospodarczą.

Wykres 9. Średnie arytmetyczne i inne charakterystyki statystyczne 
wartości wskaźnika WOwDO

Źródło: jak w wykresie 1.

Wysoka wartość relacji dochodów własnych i wydatków ogółem sprzyja 
wprowadzaniu i realizacji zarządzania strategicznego. Wartość tego wskaźnika 
powinna więc mieć tendencję niemalejącą. Tendencja ta utrzymywała się 
w  mniejszym albo większym stopniu przy rosnących zarówno wydatkach 
ogółem, jak i dochodach własnych (por. wykres 10). 
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Wykres 10. Średnie arytmetyczne i inne charakterystyki statystyczne 
wartości wskaźnika DWwWO

Źródło: jak w wykresie 1.

Wielkości przewyższające ogólnopolską średnią miały powiaty woje-
wództw: mazowieckiego (ze skrajnie wysokimi wynikami powiatów lipskiego, 
piaseczyńskiego, wołomińskiego i pruszkowskiego), wielkopolskiego (zwłaszcza 
w powiecie poznańskim) i śląskiego (ze skrajnie wysokimi wynikami powiatów 
rybnickiego i  bieruńsko-lędzińskiego). Wymienione powiaty województwa 
mazowieckiego były liderami w liczbie podmiotów gospodarczych funkcjonu-
jących na ich terenie, natomiast wymienione powiaty województwa mazowiec-
kiego były liderami w liczbie zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących na 
terenie tych powiatów. Powiat poznański należy do liderów większości wielko-
ści absolutnych charakteryzujących jego otoczenie społeczno-gospodarcze.

Natomiast wielkości niższe od ogólnopolskiej średniej miały powiaty 
znajdujące się w województwie kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubelskim 
i świętokrzyskim, a zwłaszcza trzy powiaty województwa warmińsko-mazur-
skiego, tj. powiat lidzbarski, nidzicki i gołdapski. Wymienione powiaty były 
poniżej średniej krajowej dla większości wielkości absolutnych charakteryzu-
jących ich otoczenie społeczno-gospodarcze.

Zagregowane częstości występowania wartości relacji ogólnobudżetowych
Rozkłady wartości wskaźników ogólnobudżetowych, podobnie do wcze-

śniej omówionych relacji, miały w każdym z lat charakter prawostronnie asy-
metryczny. Tak więc większość powiatów ziemskich osiągała niskie wartości 
omawianych w  tym podrozdziale wskaźników. Wyjątek stanowiła wartość 
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wskaźnika udziału wydatków ogółem w  dochodach ogółem, o  rozkładzie 
wartości bliskim rozkładowi normalnemu (por. wykres 11).

Wykres 11. Rozkłady zagregowanych częstości występowania wartości 
relacji ogólnobudżetowych w powiatach ziemskich w latach 2004-2012

a) WOwDO b) DWwWO

Źródło: jak w wykresie 1.

Powiaty ziemskie w ciągu badanego okresu najczęściej osiągały wartość 
relacji ogólnobudżetowych mniejszą od przeciętnej; wartość modalnej była 
również mniejsza od średniej – umiejscowiona między pierwszym a drugim 
kwartylem. (por. tabela 3). 

Tabela 3. Charakterystyki statystyczne z zakresu relacji ogólnobudżetowych
Wyszczególnienie WOwDO DWwWO
percentyl 2 0,89 0,14
kwartyl 1 0,98 0,21
dominanta 0,99 0,24
mediana 1,01 0,26
śr. arytm. 1,02 0,28
kwartyl 3 1,06 0,31
percentyl 98 1,21 0,56

Źródło: jak w tabeli 1.

Potwierdza to prawostronny charakter rozkładów zagregowanych częstości 
występowania wartości relacji ogólnobudżetowych w powiatach ziemskich. 

Wartości wskaźników ogólnobudżetowych przyjęły najbardziej korzystne 
wartości w województwach wielkopolskim i śląskim, natomiast najmniej ko-
rzystne w województwie kujawsko-pomorskim i podkarpackim.
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Podsumowanie

Celem badań wskaźnikowych była ocena wartości i zmian w czasie tych 
wielkości budżetowych, które wynikają z polskiej regulacji ustawowej, a przy-
należą powiatom. Uzyskane wartości wskaźników są skutkiem nazwanych 
wcześniej wartości absolutnych.

Korzystne tendencje dostrzeżono w wartościach absolutnych charaktery-
zujących przedsiębiorstwa: rosła zarówno ich liczba, jak i wartość przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto. Zauważono również kilka niepokojących 
zjawisk dotyczących wszystkich polskich powiatów ziemskich: stopniowego 
starzenia się polskiego społeczeństwa i wysokiego poziomu migracji zewnętrz-
nych, tj. opuszczania na stałe miejsca zamieszkania w danym powiecie. Przez 
cały badany okres utrzymywał się też wysoki poziom bezrobocia. 

Hipotezy dotyczące struktury dochodów i wydatków budżetowych oraz 
relacji ogólnobudżetowych potwierdziły wnioski wyciągnięte na podstawie 
obserwacji wielkości absolutnych. W powiatach ziemskich, w których wartości 
absolutne osiągały skrajne wartości, wskaźniki – relacje tych wartości – oka-
zywały się przeciętne. Natomiast skrajne wartości wskaźników występowały 
w tych jednostkach samorządowych, w których wartości absolutne prezento-
wały się bardziej przeciętnie. Wskazuje to też na silny związek zjawisk zacho-
dzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym z wynikami powiatowymi.
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Spatial Differentiation of Rural Districts’ Incomes 
in 2004-2012 

Summary

Surveying the processes of public funds management is a very important 
aspect of fi nancial management. Th e index-based survey is a tool of verifi cation 
of eff ects of fi nancial resources management. Th e surveyed indices related to 
the volume and structure of incomes and general budget relations as well as 
their changes in the period in question. On the grounds of index-based surveys, 
the author assessed the current situation and opportunities for improvement 
of the situation in the medium term. 
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In the period surveyed, Polish rural districts’ total incomes were higher and 
higher. Th e values describing the budget structure appeared to be favourable. 
In the period in question, the share of own incomes in total budget’s incomes 
was insignifi cantly but steadily increasing. Over time, there was increasing the 
share of own incomes from assets and other own incomes in the total amount 
of own incomes. Th is evidences the growing self-suffi  ciency of districts. At the 
same time, in the period in question, one mat notice the growing trend in the 
share of incomes originating from personal income tax in own incomes. In 
result, of the declining trend were the shares in own incomes. In the majority 
of district units, there was retained the favourable, not growing trend both in 
the share of subsidies in incomes of local governments’ budgets and the share of 
target-specifi ed subsidies in the local government’s budget. As far as it concerns 
the share of incomes for investments in total incomes, this indicator’s value was 
over a few recent years unfavourably decreasing. It is worthwhile to state here 
the forecasted reverse of this trend.

Th e index-based research fi ndings allow stating that Polish rural districts 
were acting very cautiously and prudently, rather lasting than augmenting 
their strengths. 

Key words: rural districts, self-governments’ incomes and expenditures, 
indices, statistical methods.
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