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Ocena efektywności zarządzania długiem lokalnym w Polsce 

na przykładzie miast na prawach powiatu 

Abstrakt 

Efektywne zarządzanie długiem lokalnym ma istotne znaczenie zarówno w odniesieniu do 

absorpcji środków zewnętrznych, jak również stabilności finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego. Artykuł dotyczy analizy z zakresu długu komunalnego w ściśle określonym 

przedziale czasowym, który przypada na lata 2011-2017. Celem niniejszego tekstu jest 

dokonanie oceny efektywności zarządzania długiem lokalnym w Polsce. Badanie zostanie 

przeprowadzone na przykładzie miast na prawach powiatu. Na potrzeby zrealizowania 

założonego celu została wykorzystana analiza wskaźnikowa, która umożliwiła uzyskanie 

odpowiedzi na pytanie o skuteczność zarządzania długiem przez badane podmioty. 

Otrzymane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku, że zarządzanie długiem przez 

miasta na prawach wykazuje pozytywne tendencje wskazujące na poprawę efektywności tego 

procesu. 

Słowa kluczowe: efektywność, zarządzanie długiem lokalnym, jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Assessment of the effectiveness of local debt management in Poland 

on the example of cities with district rights 

Abstract 

Effective management of local debt is important both in relation to the absorption of external 

funds as well as the financial stability of local government units. The article concerns the 

analysis of municipal debt in a strictly defined time frame, which falls in the years 2011-2017. 

The purpose of this text is to assess the effectiveness of local debt management in Poland. The 

study will be carried out on the example of cities with district rights. For the purpose of 

achieving the assumed goal, an indicator analysis was used, which made it possible to obtain 

an answer to the question about the effectiveness of debt management by the surveyed 

entities. The obtained results allow to formulate the conclusion that debt management by 
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cities with rights shows positive tendencies indicating improvement of the efficiency of this 

process. 

Keywords: efficiency; local debt management; local government units. 

JEL CODE: H740, H700. 

Wstęp 

W świetle efektywnego gospodarowania zasobami majątkowymi jednostek samorządu 

terytorialnego (JST), jednym z zadań władz lokalnych jest zwrócenie uwagi na obszar 

zarządzania długiem jako elementu strategii finansowej. W tym kontekście w polskiej 

literaturze dostępne są opracowania w znacznej mierze o charakterze teoretycznym. 

Dostarczają one informacji na temat elementów składających się na proces zarządzania 

długiem. Istnieje niewielka liczba prac omawiających zagadnienia zarządzania długiem 

lokalnym poprzez zastosowanie modeli umożliwiających ocenę analizowanego procesu. 

Modele te nie uwzględniają w pełni obecnych ram prawnych, pomijając (z racji postępu 

czasu) np. kwestie związane z indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia (IWZ). 

Celem badania jest ocena efektywności zarządzania długiem komunalnym na przykładzie 

miast na prawach powiatu (MNPP). Realizację przyjętego celu, umożliwi wykorzystanie 

analizy wskaźnikowej. Wartością dodaną jest fakt, że prezentowana metoda pozwala na 

porównanie badanego obszaru zarówno w odniesieniu do pojedynczego podmiotu, jak 

również całego podsektora samorządowego. W tym miejscu należy zauważyć, że przywołany 

podsektor samorządowy obejmuje JST oraz podległe tym organom jednostki organizacyjne 

(Kosikowski 2006, s. 20). 

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano krajowe i zagraniczne źródła 

literaturowe (monografie naukowe, JASTOR, Google Scholar, bazy Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego i OECD). Dane empiryczne niezbędne do przeprowadzenia badania 

zostały pozyskane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, baz danych 

Ministerstwa Finansów a także sporządzanych przez MNPP sprawozdań budżetowych. Okres 

analizy obejmuje lata 2011-2017. Artykuł został podzielony na części, które tworzą logiczną 

całość. W pierwszej kolejności przytoczono kwestie związane z efektywnością finansów 

publicznych, a następnie zwrócono uwagę na rolę analizy wskaźnikowej w procesie 

empirycznej oceny efektywności zarządzania długiem w JST. Tekst stanowi próbę 

wykorzystania analizy wskaźnikowej jako uzupełniającego narzędzia empirycznego dla oceny 

efektywności zarządzania długiem lokalnym. 
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Efektywność finansów publicznych 

Zarządzanie organizacją, zarówno w sektorze publicznym, jak również komercyjnym 

wymaga zwrócenia uwagi na kwestie efektywności podejmowanych decyzji i realizowanych 

działań. W literaturze przedmiotu efektywność ekonomiczna jest utożsamiana z rezultatem 

funkcjonowania podmiotu lub określonego zadania. Jest to wynik relacji osiągniętych (lub 

planowanych do osiągnięcia) efektów do poniesionych nakładów. W sferze finansów 

publicznych jest to wypadkowa nie tylko wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na 

realizację danego przedsięwzięcia, ale również celowości ich wydatkowania. Ponadto na 

efektywność wpływają efekty uzyskane w wyniku alokacji dostępnych zasobów finansowych 

(Jastrzębska 2016, s. 44). 

W sektorze finansów publicznych podejmowaniu oceny efektywności sprzyja wdrażanie 

koncepcji nowego zarządzania publicznego (ang. new public management, NPM). Stanowi to 

zmianę orientacji administracji publicznej z zarządzania tradycyjnego w stronę zarządzania, 

którego podstawą jest ekonomiczna ocena efektywności działalności. Następować to powinno 

przy wykorzystaniu dostępnych mechanizmów rynkowych (Marchewka-Bartkowiak 2014, 

s. 1). Z punktu widzenia skuteczności realizowanych zadań publicznych nie bez znaczenia 

pozostaje problematyka efektywności długu publicznego, czy w przypadku niniejszego 

artykułu – długu komunalnego. Portfel zadłużenia, który jest odporny na negatywne 

perturbacje z otoczenia (zarówno gospodarczego, jak również politycznego i społecznego) 

stawia władze lokalne w zdecydowanie lepszej pozycji wyjściowej w przypadku załamania 

sytuacji gospodarczej. Ponadto spójna i przejrzysta strategia zarządzania długiem może 

przyczynić się do poprawy skuteczności w sytuacji, gdy cele zarządzania długiem są 

klarownie określone oraz zrozumiałe dla całego otoczenia społeczno-gospodarczego (Revised 

Guidelines… 2014, s. 6-16). Efektywny portfel zadłużenia jest determinowany kompromisem 

pomiędzy kosztem obsługi długu a ryzykiem. Jednym z zadań zarządzających finansami 

w tym obszarze jest więc poszukiwanie takiego konsensusu (Adinugrahan, Ridwan, Månsson, 

Klaesson 2015, s. 10). 

Zarządzający długiem muszą posiadać świadomość ryzyka towarzyszącego realizowanym 

zadaniom. Niewiedza w tym obszarze może negatywnie wpłynąć na osiągnięcie założonych 

celów, w związku z czym uzasadnione jest podejmowanie działań kontrolnych na każdym 

poziomie zarządzania instytucją. W celu poprawy skuteczności procesu decyzyjnego 

w obszarze zarządzania długiem niezbędne jest zapewnienie monitorowania oraz 

sprawozdawczości procesów z tym związanych (Tokaç, Williams 2013, s. 15). Przyczyni się 
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to bowiem do zwiększenia efektywności przyjętych założeń w obszarze długu lokalnego. 

Ponadto zauważyć należy, że realizacja głównego celu zarządzania długiem jest wspierana 

poprzez zapewnienie efektywności zarządzania płynnością budżetu (Ministerstwo Finansów 

2017b, s. 26). 

Rola analizy wskaźnikowej w ocenie efektywności zarządzania długiem przez JST 

Wykorzystanie informacyjnych walorów sprawozdawczości budżetowej oraz pozostałych 

dokumentów planistycznych tj. budżetu i wieloletniej prognozy finansowej (WPF) stanowi 

istotny element zarządzania finansami lokalnymi, w tym zarządzania długiem. Informacje 

zaczerpnięte ze wskazanych wyżej dokumentów stanowią nieodzowne źródło danych 

w procesie formułowania założeń strategii finansowej JST. Jednym z elementów polityki 

finansowej jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o silne i słabe strony JST oraz szanse 

i zagrożenia w rozwoju samorządu terytorialnego, w szczególności w aspekcie gospodarczym 

(Jastrzębska 2012, s. 256). Szeroko rozumiana strategia JST obejmuje zarówno możliwości 

absorpcji środków zewnętrznych (zwrotnych i bezzwrotnych), cele zaciągania długu 

i potencjał inwestycyjny JST. W tym znaczeniu oraz wspomnianego wcześniej NPM 

istotnego znaczenia nabiera zapewnienie efektywności zarządzania długiem lokalnym. 

Jednym z narzędzi, które można zastosować do jej oceny jest analiza wskaźnikowa. Badanie 

efektywności zarządzania długiem lokalnym powinno się więc skupiać na trzech kluczowych 

obszarach: celowości zaciągania długu, analizie ryzyka oraz ocenie zdolności do spłaty 

i obsługi długu. 

W pierwszej kolejności należy dokonać oceny celowości zaciągania długu. Na potrzeby 

niniejszego artykułu przyjęto założenie, że celowość zaciągnięcia długu dotyczy zarówno 

konieczności skorzystania z finansowania zwrotnego oraz przeznaczenia pozyskanych w ten 

sposób środków finansowych na realizację inwestycji a więc zwiększenia zasobów 

majątkowych JST. W pierwszym przypadku uznać należy, że zaciągnięcie długu jest 

konieczne w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej analizy możliwości finansowania 

zadań publicznych uznano, że nie ma możliwości skorzystania z innych bezzwrotnych źródeł 

finansowania. W drugim przypadku za ocenę celowości zaciągania długu posłuży różnica 

pomiędzy długiem oraz inwestycjami w przeliczeniu na mieszkańca. Wskaźnik ten pozwoli 

na sformułowanie wniosków w zakresie przeznaczenia długu na wydatki majątkowe lub inne 

potrzeby JST (np. spłatę długu). Wzrost różnicy należy interpretować negatywnie ponieważ 
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będzie świadczył o szybszym wzroście obciążeń mieszkańców z tytułu spłaty i obsługi długu 

niż w przypadku powiększania zasobów majątkowych społeczności lokalnej. 

Informacje wynikające ze struktury sprawozdawczości budżetowej i WPF nie pozwalają na 

dokładną analizę ryzyka w badanym obszarze. Brak jest bowiem informacji na temat rodzaju 

i wysokości stopy procentowej, co uniemożliwia precyzyjne określenie wrażliwości długu na 

zmianę stóp procentowych. Ponadto nie jest możliwe dokładne ustalanie struktury terminów 

zapadalności zadłużenia. Obecnie obowiązujący zakres danych prezentowanych w WPF 

pozwala jednak na zidentyfikowanie ryzyka refinansowania długu. Zagrożenie dotyczące tzw. 

rolowania długu jest mierzone za pomocą średniego okresu zapadalności długu wyrażonego 

w latach. Wzrost wartości wskaźnika będzie oznaczał zmniejszenie ryzyka refinansowania 

(Ministerstwo Finansów 2017b, s. 40). Dotyczy to wystąpienia sytuacji, w której władze 

lokalne mogą zostać zmuszone do refinansowania długu po wysokim koszcie. Głównym 

powodem zmaterializowania tego ryzyka mogą być trudności w postaci braku środków na 

spłatę obecnego zadłużenia. Ograniczenie ryzyka może nastąpić poprzez odpowiednie 

kształtowanie terminów zapadalności długu
1
 (Mylonas, Schich, Thorgeirsson, Wehinger 

2000, s. 14). Optymalne dostosowanie struktury terminów wymagalności zobowiązań, a także 

możliwość przekształcenia struktury portfela zadłużenia są istotnymi elementami 

opracowywanych założeń zarządzania długiem (Wheeler 2004, s. 17-18). W przypadku 

wysokooprocentowanego zadłużenia przy stałej stopie procentowej możliwe jest bowiem 

uzyskanie oszczędności lub przyczynienie się do restrukturyzacji niekorzystnych strumieni 

pieniężnych związanych ze spłatą i obsługą długu (Government Finance Officers Association 

2008, s. 18). Uzasadnione jest zwrócenie uwagi, że dywersyfikacja portfela długu ze względu 

na różne kryteria (np. terminy zapadalności, rodzaj oprocentowania) jest jednym z elementów 

efektywnego zarządzania długiem (Wolswijk, de Haan 2005, s. 5). 

Ostatnim obszarem wpływającym na ocenę efektywności zarządzania długiem jest 

zdolności do spłaty i obsługi długu. Badanie w tym obszarze dotyczy zgodności zaciągniętego 

długu z przepisami prawa oraz analizy finansów JST (Wiśniewski 2011, s. 88). W tym celu 

uzasadnione jest zastosowanie mierników dotyczących bezpieczeństwa spłaty długu, ryzyka 

niewypłacalności JST oraz zdolności do finansowania inwestycji i zadłużenia. 

Bezpieczeństwo spłaty długu można określić jako różnicę pomiędzy maksymalnym 

dopuszczalnym poziomem spłaty i obsługi długu, a planowaną płatnością z tego tytułu 

przypadającą na dany rok budżetowy. Im wyższa różnica, tym większe bezpieczeństwo JST 

                                                           
1
 Więcej na temat ryzyka refinansowania długu lokalnego w (Budzeń 2016). 
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w zakresie spłaty i obsługi zadłużenia w danym roku budżetowym. Dokonanie oceny ryzyka 

niewypłacalności powinno zostać przeprowadzone poprzez ustalenie poziomu obciążenia 

dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i rozchodami z tytułu spłaty długu. Rosnące 

wartości wskaźnika będą tożsame ze wzrostem ryzyka niewypłacalności analizowanego 

podmiotu. Trzecim wspomnianym miernikiem jest zdolność do finansowania inwestycji 

i zadłużenia, która wynika z poziomu udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem. 

Nadwyżka operacyjna rozumiana jest jako różnica pomiędzy dochodami bieżącym 

a wydatkami bieżącymi. Uzyskane wyniki określają tym samym stopień w jakim JST posiada 

możliwość zaciągnięcia nowych zobowiązań w odniesieniu do dochodów ogółem. Wzrost 

wartości należy utożsamiać za pozytywny objaw, gdyż świadczy to o możliwości zwiększenia 

poziomu wydatków inwestycyjnych lub środkach finansowych, które mogłyby zostać 

przeznaczone na spłatę długu. Wartość ujemna oznacza, że dochody bieżące nie wystarczają 

w pełni do sfinansowania wydatków bieżących, czyli JST nie wypracowuje nadwyżki 

operacyjnej (Ministerstwo Finansów 2017c, s. 6). W celu poprawy wartości analizowanego 

miernika możliwe jest wykorzystanie dochodów własnych gromadzonych przez JST. Jest to 

związane z mechanizmem wyrównywania różnic w potencjale dochodowym badanych 

podmiotów, który jest powiązany z kształtowaniem się wartości wskaźników 

odzwierciedlających zdolność do spłaty i obsługi zadłużenia. W przypadku bowiem, gdy 

przyjęte zostanie założenie, że celem transferów z budżetu państwa (dotacji i subwencji) jest 

zmniejszanie nierówności społecznych, wówczas subsydia te nie spełniają przypisanej im 

funkcji wyrównawczej (Kańduła 2016, s. 119). Z kolei nadmierne nierówności dochodowe 

budżetów komunalnych mogą skutkować zahamowaniem rozwoju lokalnego (Wołoszyn, 

Kozera, Głowicka-Wołoszyn, Stanisławska 2016, s. 119). Z tego też względu poziom 

dochodów JST nabiera istotnego znaczenia zarówno dla zdolności do spłaty i obsługi długu 

oraz możliwości finansowania inwestycji, które są powiązane z rozwojem lokalnych 

społeczności. 

Efektywność zarządzania długiem przez miasta na prawach powiatu w latach 2011-2017 

W celu oceny efektywności zarządzania długiem lokalnym w Polsce przeprowadzono badanie 

zgodnie z wcześniej określoną konwencją. Analizą zostały objęte wykonane budżety MNPP 

w okresie 2011-2017. W tym miejscu zaznaczyć należy, że w latach 2011-2012 łączna liczba 

MNPP wynosiła 65 jednostek, natomiast począwszy od 2013 r. taki status zyskało miasto 



Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2018, nr 9 

 

53 

Wałbrzych w związku z czym w latach 2013-2017 łączna liczba podmiotów badania wynosi 

66 jednostek. 

W pierwszej kolejności analizie poddano poziom potrzeb pożyczkowych i przychodów 

dłużnych, co pozwoli na określenie konieczności zaciągnięcia długu. Z tego też względu 

obliczono wynik budżetu od którego odjęte zostały rozchody, a następnie dodano przychody 

niezwiązane z długiem. Ujemny wynik będzie świadczył o konieczności zaciągnięcia długu 

w celu sfinansowania deficytu budżetowego i rozchodów. Przeprowadzona analiza wykazała, 

że w badanym okresie MNPP zaciągały zobowiązania przekraczające faktyczne 

zapotrzebowanie na zwrotne źródła finansowe. Skutkiem tego było powstanie nadmiernego 

zadłużenia, którego łączna kwota w latach 2011-2017 w grupie MNPP wyniosła ponad 

20 mld zł. W badanym okresie najniższy poziom nadmiernie zaciągniętego długu miał 

miejsce w 2016 r., co jest skutkiem niższej kwoty zaciągniętych zobowiązań niż 

w pozostałych latach. Utrzymywanie się sytuacji, corocznie zaciągane są zobowiązania ponad 

faktyczne potrzeby pożyczkowe ocenić należy negatywnie. Stanowi to asumpt do kontynuacji 

rozważań nad celowością i gospodarnością finansową. Podobnych wniosków dostarcza 

analiza wielkości zadłużenia i wydatków majątkowych w przeliczeniu na mieszkańca. 

Uzyskane wyniki świadczą o pogorszeniu relacji pomiędzy wielkością długu a poziomem 

inwestycji. Różnica między długiem a inwestycjami na jednego mieszkańca w 2011 roku 

wynosiła 1191 zł, natomiast na koniec analizowanego okresu (2017 r.) wynosiła 1743 zł. 

Świadczy to o szybszym przyroście obciążeń społeczeństwa z tytułu spłaty i obsługi długu niż 

w przypadku zwiększenia zasobów majątkowych społeczności lokalnej. Kolejnym istotnym 

wskaźnikiem zastosowanym w ramach oceny efektywności zarządzania długiem jest 

określenie poziomu refinansowania długu. W tym celu posłużono się danymi zaczerpniętymi 

z WPF publikowanych przez Ministerstwo Finansów. Wyniki badania zostały 

zaprezentowane (rys. 1). 

Rysunek 1. Refinansowanie długu lokalnego MNPP w latach 2011-2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ministerstwo Finansów 2018). 
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W badanym okresie nastąpiło zwiększenie ryzyka refinansowania długu przez MNPP. 

W 2011 r. było to 9,1 lat, natomiast okres ten uległ skróceniu do 8,23 lat w 2017 r. 

Pozytywnym aspektem jest stopniowe wydłużanie tego okresu, co jest widoczne w latach 

2016-2017 w porównaniu z okresem 2013-2015. Jest to uzupełnieniem wyników uzyskanych 

poprzez porównanie wielkości długu oraz inwestycji w przeliczeniu na mieszkańca. 

Kolejną kwestią, która została poddana badaniu jest zachowanie bezpieczeństwa spłaty 

długu. Wzrost wartości tego wskaźnika świadczy o poprawie zdolności do spłaty zadłużenia. 

Tym samym MNPP posiadają możliwość zaciągnięcia i spłaty zobowiązań w danym roku 

budżetowym na wypadek wystąpienia niepożądanych sytuacji. 

Rysuneks 2. Margines bezpieczeństwa spłaty długu MNPP w latach 2011-2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ministerstwo Finansów 2017a). 

W tym przypadku należy zwrócić uwagę, że nastąpiła poprawa począwszy od 2015 r. 

W latach 2016-2017 wskaźnik utrzymywał się na zbliżonym poziomie. Wyjaśnić należy, że 

wyższe wartości prezentowanego miernika w latach 2011-2013 wynikają z wyższej 

maksymalnej granicy spłaty długu, która wynosiła wówczas 15% dochodów ogółem. 

Począwszy od 2014 r. zaczęła obowiązywać nowa formuła określona poprzez IWZ, czego 

skutkiem jest obniżenie limitu maksymalnej spłaty długu w ciągu roku budżetowego. Efektem 

tego było stopniowe wydłużanie w kolejnych latach terminów zapadalności długu. Wzrost 

marginesu bezpieczeństwa spłaty długu wskazuje na świadome podejmowanie decyzji 

zarządczych w sferze zadłużenia przede wszystkim w celu umożliwienia realizacji zadań 

inwestycyjnych i absorpcji środków zewnętrznych (zwrotnych i bezzwrotnych). 

Analiza ryzyka niewypłacalności MNPP w latach 2011-2017 wskazuje na pozytywną 

tendencję minimalizującą zagrożenia w tym obszarze. W latach 2011-2012 wskaźnik 

kształtował się na poziomie ponad 100%, natomiast w 2016 r. uległ obniżeniu do 94,8%. 

W kolejnym roku (2017) analizowany miernik osiągnął poziom 95,57%, co może świadczyć 

o wzroście ryzyka związanego ze zdolnością do regulowania płatności wynikających ze 
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zobowiązań i wydatków bieżących. Formułując wnioski z przeprowadzonej analizy ryzyka 

niewypłacalności, należy zaznaczyć, że w 2011 r. wydatki bieżące i spłata długu nie 

znajdowały pokrycia w dochodach bieżących wśród 40 MNPP, natomiast w 2017 r. dotyczyło 

to zaledwie 13 JST w badanej grupie podmiotów. Świadczy to o efektywnych działaniach 

zarządczych. 

Kończąc rozważania nad efektywnością zarządzania długiem lokalnym, zwrócić należy 

uwagę na kształtowanie się relacji pomiędzy nadwyżką operacyjną a dochodami ogółem. 

Począwszy od 2013 r. udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem charakteryzował się 

tendencją wzrostową, co należy ocenić pozytywnie. W latach 2011-2012 wskaźnik 

kształtował się odpowiednio na poziomie 4,9% i 4,2%, natomiast w 2013 r. było to 6,47%, 

a w 2017 r. wynosił 8,07%. O poprawie świadczy również liczba MNPP, w których wydatki 

bieżące nie znajdowały pokrycia w dochodach bieżących, a więc miernik osiągnął wartości 

ujemne. W 2011 r. były to 4 podmioty (Jelenia Góra, Siedlce, Słupsk i Mysłowice), a w 2017 

r. sytuacja taka dotyczyła wyłącznie miasta Świętochłowice, dla którego wskaźnik 

przyjmował również wartości ujemne w latach 2013-2014. 

Zakończenie 

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o efektywność zarządzania długiem 

lokalnym napotyka na problemy związane z pomiarem jakości tego procesu. Przedmiotem 

rozważań nie była bowiem analiza jakościowych aspektów w tym obszarze, a dostarczenie 

empirycznych dowodów umożliwiających ocenę efektywności zarządzania długiem 

komunalnym. Cel artykułu, którym była ocena efektywności zarządzania długiem lokalnym 

został zrealizowany. Przeprowadzone badanie pozwala stwierdzić, że proces ten wykazuje 

pozytywne tendencje świadczące o poprawie efektywności podejmowanych działań. 

Wskazują na to następujące wnioski: 

 władze lokalne dokonują działań zarządczych na długu poprzez regulowanie struktury 

terminów zapadalności zobowiązań, 

 zmniejszanie ryzyka refinansowania długu w latach 2016-2017, 

 wzrost i stabilizacja marginesu bezpieczeństwa spłaty i obsługi długu w latach 2015-2017, 

 zmniejszenie ryzyka niewypłacalności przy jednoczesnym zwiększeniu udziału nadwyżki 

operacyjnej w dochodach ogółem. 

Zdaniem autora, słabą stroną tego procesu pozostaje kwestia pomiaru potrzeb 

pożyczkowych w kontekście uniknięcia zaciągania zobowiązań przekraczających faktyczne 
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zapotrzebowanie na środki finansowe. Jest to równoznaczne z wątpliwościami w zakresie 

celowości zaciąganych zobowiązań. Nie sprzyjają temu uregulowania prawne, które wprost 

nie nakazują zaciągania długu wyłącznie w celu finansowania zadań inwestycyjnych. 

Przeprowadzone badanie stanowi asumpt do dalszych rozważań nad efektywnością 

zarządzania długiem lokalnym. W celu dokonania kompleksowej oceny efektywności 

zarządzania długiem lokalnym, należy poddać analizie aspekty jakościowe tego procesu, takie 

jak opracowywanie strategii zarządzania długiem przez JST, formułowanie celów 

i zarządzanie ryzykiem w zakresie zadłużenia, a także przyjęte rozwiązania organizacyjne. 

Pozwoli to również identyfikację dobrych praktyk w badanym obszarze. Wykorzystanie 

zarówno metod analizy ilościowej i jakościowej w celu oceny efektywności zarządzania 

długiem lokalnym pozwoli na zlokalizowanie słabych i mocnych stron podejmowanych 

działań oraz przyczyni się do poprawy ich skuteczności. 

Bibliografia 

Adinugrahan S., Ridwan M., Månsson K., Klaesson J. (2015), Efficiency of Foreign 

Debt Portfolio Management in Emerging Economies, dostępny na: http://primo-

48amu.hosted.exlibrisgroup.com/48AMU_VIEW:primo_central_scope:TN_divahj-26887 

(17.09.2018). 

Budzeń, D. (2016), Refinansowanie długu lokalnego w Polsce, „Studia BAS”, 3(47), s. 

197-219. 

Government Finance Officers Association (2008), Best Practices Related to Debt 

Issuances, dostępny na: http://kcttc.co.kern.ca.us/forms/Attachment-

GFOA%20Best%20Practices%20Re%20Debt%20Issuance.pdf (19.09.2018). 

International Monetary Fund, World Bank (2014), Revised Guidelines for Public Debt 

Management, Washington D.C., dostępny na: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-

Papers/Issues/2016/12/31/Revised-Guidelines-for-Public-Debt-Management-PP4855 

(19.09.2018). 

Jastrzębska M. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa. 

Jastrzębska M. (2016), Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek 

samorządu terytorialnego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 6/2016 (84), s. 43-

53, DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-04. 

http://primo-48amu.hosted.exlibrisgroup.com/48AMU_VIEW:primo_central_scope:TN_divahj-26887
http://primo-48amu.hosted.exlibrisgroup.com/48AMU_VIEW:primo_central_scope:TN_divahj-26887


Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2018, nr 9 

 

57 

Kańduła S. (2016), Międzygminne nierówności dochodowe i efekty ich wyrównywania 

(na przykładzie gmin województwa lubuskiego), „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego w Zielonej Górze”, nr 4, s. 117-133, dostępny na: 

http://ptezg.pl/Files/files/zn4/kandula.pdf (19.09.2018). 

Kosikowski C. (2006), Sektor finansów publicznych w Polsce, Dom Wydawniczy ABC, 

Warszawa. 

Marchewka-Bartkowiak K. (2014), Nowe zarządzanie publiczne, „INFOS Zagadnienia 

społeczno-gospodarcze”, nr 18(178), s. 1-4. 

Ministerstwo Finansów (2017a), bazy danych z wykonania budżetów miast na prawach 

powiatu w latach 2011-2017, dostępny na: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-

finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-

terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (15.09.2018). 

Ministerstwo Finansów (2017b), Strategia zarządzania długiem sektora finansów 

publicznych w latach 2018-2021, Warszawa, dostępny na: 

http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=4054e551-ebdb-4fb1-b8cf-

a801612e025c&groupId=766655 (21.09.2018). 

Ministerstwo Finansów (2017c), Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego w latach 2014-2016, Warszawa, dostępny na: 

https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6146149/I-II+_Wsk+2014-2016_opis.pdf 

(20.09.2018). 

Ministerstwo Finansów (2018), bazy danych WPF miast na prawach powiatu w latach 

2011-2017, dostępny na: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-

publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe/-

/asset_publisher/rf7E/content/wieloletnia-prognoza-finansowa-jednostek-samorzadu-

terytorialnego?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-

finansow%20%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fbudzety-jednostek-samorzadu-

terytorialnego%2Fsprawozdania-budzetowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rf7E%26 

p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dc

olumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_rf7E_ (data dostępu: 

20.09.2018). 

Mylonas P., Schich S., Thorgeirsson T., Wehinger G. (2000), New Issues in Public Debt 

Management: Government Surpluses in Several OECD Countries, the Common Currency in 

Europe and Rapidly Rising Debt in Japan, OECD Economics Department, Working Papers, 



Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2018, nr 9 

 

58 

239, dostępny na: https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/071758446643.pdf?expires=1541090166&id=id&accname=guest&che

cksum=1BAA34E61E6A3A0EA98FD668F2E5C922 (20.09.2018). 

Tokaç H., Williams M. (2013), Government Debt Management and Operational Risk: 

A Risk Management Framework and its Application in Turkey. OECD Publishing, dostępny 

na: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k483jnqxtms-

en.pdf?expires=1541090253&id=id&accname=guest&checksum=007C1B2273BE2CCE3031

514CA6473476 (21.09.2018). 

Wiśniewski M. (2011), Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin S.A., Warszawa. 

Wheeler G. (2004), Sound Practice in Government Debt Management. World Bank, 

Washington, DC: dostępny na: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/650491468780582418/Sound-practice-in-

government-debt-management (22.09.2018). 

Wołoszyn A., Kozera A., Głowicka-Wołoszyn R., Stanisławska J. (2016), Nierówności 

dochodowe w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, 

„Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”, nr 5, s. 118-

129, https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2016.69. 

Wolswijk G., de Haan J. (2005), Government debt management in the euro area. Recent 

theoretical developments and changes in practices, European Central Bank Occasional Paper 

Series, no. 25, dostępny na: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp25.pdf 

(18.09.2018). 

 

 


