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Raport o stanie finansów
miast po wprowadzeniu zmian
podatkowych w Polsce
Niniejszy raport składa się z pięciu zasadniczych części. We Wprowadzeniu przedstawiono globalny i krajowy kontekst funkcjonowania metropolii. W części kolejnej opisano, w sposób skrótowy, zasady i mechanizmy
finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce do końca roku
2021. W następnej części analizie poddano zmiany w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w roku 2022 r., w tym
skutki tzw. Polskiego Ładu. Następnie przedstawiono postulaty, a także
kierunki pożądanych zmian doraźnych i systemowych odnoszących się
do finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W Aneksie umieszczono natomiast wykresy prezentujące wybrane dane dotyczące różnych
aspektów finansów samorządowych oraz przytoczono w całości opinie
profesorów finansów publicznych z trzech wiodących uczelni polskich.
W skład zespołu autorskiego wchodzą – prof. dr hab. Krzysztof Surówka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr hab. Beata Zofia
Filipiak (Uniwersytet Szczeciński); prof. dr hab. Leszek Patrzałek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Janusz Adamek i prof. Stanisław
Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
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1. Wprowadzenie1
Metropolie nabierają coraz większego znaczenia. Już dziś ponad 50%
światowej populacji zamieszkuje miasta. Przewiduje się, że liczba ta
osiągnie 85% do 2100 roku. W ciągu 150 lat populacja miejska wzrośnie
do 9 miliardów w 2100 roku (z mniej niż 1 miliarda w 1950 roku)2.
Metropolie stają się kluczowe dla budowania konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki jako przestrzenie integrowania różnorakich kapitałów (ludzkich, finansowych, kulturowych, infrastrukturalnych). Stanowią one centra
wzrostu, gdzie dominującą pozycję zajmują usługi finansowe, doradcze, naukowe i medialne. W metropoliach powstają nie tylko innowacje technologiczne, ale wytwarzane są także nowe wartości, wzorce kulturowe i style życia.
Liczba i ranga metropolii to istotny czynnik budowania nowoczesnej
i konkurencyjnej gospodarki, zamożnego społeczeństwa oraz wysokiej
jakości usług publicznych. Metropolie są bowiem, na ogół, przestrzeniami
generowania wzrostu. To posiadane przez nie kapitały w dużej mierze
przesądzają o pozycji konkurencyjnej państwa i jego miejscu na mapie
społeczno-gospodarczej świata.
Większe miasta są na ogół bardziej produktywne. Badania OECD
pokazują, że każde podwojenie liczby ludności powoduje wzrost produktywności miasta o 2-5%. Wynika to z kilku czynników, takich jak większa
konkurencja czy lepiej ukształtowane rynki pracy (a tym samym lepsze
dopasowanie pracowników do miejsc pracy), ale także z szybszego rozprzestrzeniania się idei i bardziej zróżnicowanego środowiska intelektualnego i przedsiębiorczego. Również udział wysoko wykształconych osób
mieszkających w mieście ma istotny wpływ na poziom produktywności.
Udział osób z wyższym wykształceniem jest zwykle większy w większych
miastach, dlatego też efekty produktywności wynikające z wielkości miasta i kapitału ludzkiego mogą się nawzajem wzmacniać3.
Metropolie oferują szeroki wachlarz możliwości i dostęp do różnego
rodzaju usług. Tętniąca życiem kultura dużych miast, ich zabytki oraz
bogata oferta kulturalno-rekreacyjna stanowi atrakcję zarówno dla przyjezdnych, jak i mieszkańców tych miast. Jakość i różnorodność oferowanych usług specjalistycznych, takich jak usługi medyczne czy instytucje
edukacyjne, zazwyczaj również wzrasta wraz z wielkością miasta4.

1 Autor: prof. Stanisław Mazur.
2 The Metropolitan Century UNDERSTANDING URBANISATION AND ITS CONSEQUENCES. Policy Highlights. OECD. 2015, s. 1.
3 Ibidem, s. 1.
4 Ibidem, s. 5.
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Miasta, zwłaszcza duże, są motorem długoterminowego wzrostu gospodarczego. Wzrost ten jest determinowany zdolnością do innowacji
i poszerzania granic technologicznych. Korzyści aglomeracyjne płynące z dużych miast – rozpowszechnianie wiedzy i atrakcyjne zachęty dla
mieszkańców w szczególności do inwestowania w kapitał ludzki – sprawiają, że miasta stają się głównymi ośrodkami działalności badawczo-rozwojowej, wniosków patentowych i kapitału wysokiego ryzyka. Miasta
odgrywają zatem kluczową rolę w przesuwaniu granic produktywności,
wskazując w ten sposób drogę, którą mogą podążać inni5.
Korzyści, jakie generują miasta wykraczają poza ich granice.
Na przykład regiony obejmujące miasta liczące ponad 500 tys. mieszkańców doświadczyły znacznie wyższego wzrostu gospodarczego niż te
bez dużego ośrodka miejskiego, a wzrost liczby ludności w regionach
pozamiejskich był średnio wyższy, jeśli znajdują się one bliżej dużych
miast. Pozytywny wpływ gospodarczy dużych miast na regiony pozostaje
mierzalny do odległości 200-300 km. Dokładnie mówiąc, najodpowiedniejszą miarą takich efektów zewnętrznych nie jest odległość, ale powiązanie mierzone ilościowo na podstawie czasu podróży. Istnieją również
dowody na to, że bliskość mniejszych miast ma pozytywny wpływ na
wzrost, ale wpływ ten jest bardziej zlokalizowany i ograniczony do znacznie mniejszego promienia6.
Metropolie rywalizują o zasoby, bez których nie mogą się rozwijać. Konkurują̨ między sobą̨ także na poziomie globalnym. Wynik tej
ostatniej rywalizacji zależy od wielu czynników, w tym od polityki rządu
wobec metropolii, decyzji lokalizacyjnych przedsiębiorstw czy wreszcie
sprawności polityków zarządzających nimi. Bardzo ważnym czynnikiem
stanowiącym o potencjalne do budowania silnych metropolii jest ich kondycja finansowa. To ona warunkuje zdolność do konkurowania z innymi
metropolitami w walce o talenty i zasoby, przekładającej się na dobrze
płatne miejsca pracy, dobre warunki życia, wysokiej jakości usługi publiczne oraz atrakcyjność inwestycyjną.
Bez stabilnego, efektywnego systemu finansowania polskie metropolie nie będą w stanie zbudować silnej pozycji w przestrzeni międzynarodowej, a w konsekwencji ich zdolność do konkurowania z metropoliami
globalnymi będzie ograniczona7.
5 Ibidem, s. 8.
6 Ibidem, s. 8.
7 Polskie metropolie w pracach naukowych i prestiżowych rankingach międzynarodowych są zazwyczaj przedstawiane, poza Warszawą, jako podmioty o ograniczonym potencjale metropolitalnym, czyli aspirujące do statusu metropolii w rozumieniu typologii międzynarodowych.
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Powiązanie ładu przestrzennego z ładem społeczno-gospodarczym
jest bezsprzeczne. Poprzez wartościowanie ładu przestrzennego przy
określonych warunkach generujemy podstawę do ustalenia syntetycznej
oceny ładów: zarówno społeczno-ekonomicznego, jak i środowiskowego. Uwzględniając powyższe, można uznać, że dziś jesteśmy naocznymi
świadkami negatywnego wieloletniego oddziaływania bezładu polityczno-instytucjonalnego, rzutującego na funkcjonowanie polskich przestrzeni,
w tym także metropolitalnych (Markowski 2019).
W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że na niską ocenę polskich
miast metropolitalnych w rankingach międzynarodowych mają wpływ zdecydowanie niższe wartości wskaźników bazowych (dotyczące m.in. liczby
mieszkańców, PKB per capita i in.), będące skutkiem polskiego „lokalnego”
definiowania metropolii oraz obszaru metropolitalnego. W Polsce wykorzystujemy kilka klasyfikacji, a jedna z nich była oparta o definicję zapisaną
w tekście ogłoszonym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80, poz. 717 ze zm.). Wynikało z niej, że obszar metropolitalny to przestrzeń wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie
bezpośredniego otoczenia. Kluczowy jest tutaj fakt, że były to obszary metropolitalne doprecyzowane w już nieobowiązującej od 13 listopada 2020 r.
Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (dalej „KPZK 2030”).
Według KPZK 2030 do obszarów metropolitalnych zaliczono wszystkie te, w których mieszkało ponad 500 tys. mieszkańców. Przy czym,
w mieście rdzeniowym liczba mieszkańców musiała przekroczyć 300 tys.
mieszkańców (były to następujące ośrodki metropolitalne: Warszawa,
Konurbacja górnośląska z głównym ośrodkiem w Katowicach, Kraków,
Łódź, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Aglomeracja bydgosko-toruńska,
Szczecin oraz Lublin)8. Według statystyk GUS w 2021 r. do miast powyżej
8 P. Śleszyński (2016) szacuje, że w latach 1964-2015 zostało opracowanych około
50 delimitacji obszarów metropolitalnych, stref podmiejskich, stref zewnętrznych, czy też obszarów funkcjonalnych, w tym m.in: Śleszyński P., Delimitacja
Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny”
2013, t. 85, z. 2; Świaniewicz P., Klimska U., Społeczne i polityczne zróżnicowanie
aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść, „Prace i Studia Geograficzne”, Warszawa 2005, t. 35; Śleszyński P., Delimitation and typology
of functional urban regions in Poland based on commuting, 2006, Geographia
Polonica, 2006, Vol. 87, Issue 2; Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje, „Studia Regionalne
i Lokalne” 2009, nr 1 (35); T. Czyż, Koncepcja aglomeracji miejskiej i obszaru
metropolitalnego w polskiej geografii miast [w:] Aglomeracje miejskie w Polsce
na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych
i funkcjonowania, red. W. Maik, Bydgoszcz 2009; S. Leszczycki, P. Eberhardt,
S. Heøman, Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966–2000, „Biuletyn
KPZK PAN” 1971, z. 67, Warszawa; Z. Gontarski, Delimitacja obszarów metro-
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300 tys. mieszkańców zaliczono: Warszawę 1,79 mln; Kraków 0,78 mln,
Łódź 0,67 mln, Wrocław 0,64 mln, Poznań 0,53 mln, Gdańsk 0,47 mln,
Szczecin 0,39 mln, Bydgoszcz 0,34 mln oraz Lublin 0,34 mln.
Kolejną powszechną klasyfikacją metropolii w Polsce jest ranking
w programie ESPON 1.4.2.9, który wyróżnia osiem takich ośrodków: Warszawę (jako: Potential MEGA potencjalna metropolia europejska) oraz
Kraków, Katowice (konurbacja górnośląska), Trójmiasto (Gdańsk-Gdynia-Sopot), Poznań, Wrocław, Łódź i Szczecin (jako Weak MEGA słabo
wykształcone metropolie europejskie).
W dyskusji o znaczeniu metropolii polskich warto zwrócić uwagę
na uszeregowanie najistotniejszych funkcji obszarów metropolitalnych
w Polsce przez Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych10. Korzystając z delimitacji struktury przestrzennej MEGA, zostały
dookreślone najważniejsze funkcje metropolitalne (w tym: instytucje,
infrastruktura transportowa, placówki naukowe i akademickie, placówki oraz urządzenia kulturalne i sportowe o zasięgu przede wszystkim
międzynarodowym oraz krajowym, a także lokalizacja zarządów banków, korporacji, organizacji międzynarodowych, wysokiej klasy usług
hotelarsko-gastronomicznych). Tylko Warszawę uznano za ośrodek wielofunkcyjny (metropolitalny). We wszystkich analizowanych ośrodkach
zaznaczono funkcję naukową i komunikacyjną (z wyjątkiem Łodzi) oraz
przemysłową (z wyjątkiem Szczecina). W kontekście analiz o zasięgu europejskim dostrzegalne były dysproporcje pomiędzy największymi polskimi ośrodkami a miastami europejskimi. Wykorzystując wyniki analiz
sieci badawczej funkcjonującej w strukturze Uniwersytetu Loughborough
w Wielkiej Brytanii, prowadzonych od 2000 roku, można także przedstawić klasyfikację miast świata pod względem ich siły oddziaływania.
W rankingu z lat 2000 i 2004 wyłącznie Warszawa charakteryzowana była
jako ważny, a w kolejnym okresie badawczym jako bardzo ważny ośrodek
łączący gospodarkę kraju z gospodarką światową. W 2008 r. w przedmiotowej klasyfikacji ujęto również Kraków, natomiast po kolejnych dwóch
latach (w 2010 r.) były to już cztery ośrodki miejskie z Polski, tj. Warszawa,
politalnych w Polsce, „Statystyka Terenowa” 1972, t. 8, Warszawa; Z. Gontarski,
Obszary metropolitalne w Polsce, „Biuletyn KPZK PAN” 1980, z. 109, Warszawa.
9 Opracowanie Study on urban functions poświęcono wyznaczeniu 151 Miejskich
Obszarów Funkcjonalnych.
10 Second Interim Report on the PolyMETREX Plus Project Towards a Polycentric
Metropolitan Europe, PolyMETREX Plus Action Plan, s. 12 i 37, http://www.eurometrex.org/Docs/PolyMETREX/Interim/EN_PolyMETREXplus_RINA_interim_report.pdf; Territory Matters for Competitiveness and Cohesion. Facets
of Regional Diversity and Potentials in Europe, ESPON Synthesis Report III, Results by Autumn 2006.
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Wrocław, Kraków i Poznań. Otrzymały wówczas status ośrodków nieposiadających światowej pozycji, ale mających wystarczający potencjał, aby
zostały zdominowane przez miasta o znaczeniu światowym. W Raporcie
z 2020 r. Warszawę sklasyfikowano na wysokiej pozycji, jako Alpha „–’’,
przed m.in. takimi miastami, jak: Seoul, Johannesburg, Zurich (gdzie: Alpha „++’’ obejmowała: Londyn i New York; Alpha „+’’ obejmowała: Hong
Kong, Singapore, Shanghai, Beijing, Dubaj, Paris oraz Tokyo; Alpha to:
Sydney, Los Angeles, Toronto, Mumbai, Amsterdam, Milan, Frankfurt,
Mexico City, Sao Paulo, Chicago, Kuala Lumpur, Madrid, Moscow, Jakarta,
Brussels). Na dalszych pozycjach rankingowych sklasyfikowano Wrocław
(Gamma), Poznań oraz Katowice (Gamma „-’’), a także Kraków (High Sufficiency)11. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Wrocław w latach poprzednich (2016 i 2018) otrzymał ocenę (Gamma „-’’), a jego awans świadczy
o wzmocnieniu pozycji w rankingu miast metropolitalnych (Wrocław jest
obecnie drugi po Warszawie).
Pojęcie metropolii jest w naukach o geografii, urbanistyce oraz gospodarce przestrzennej zaliczane do grona pojęć nieostrych. Podejmując
próbę klasyfikowania polskich ośrodków metropolitalnych zgodnie z kanonami nauki międzynarodowej, powinniśmy zaliczyć do grona polskich
metropolii wyłącznie stolicę kraju (Śleszyński, 2016; Beaverstock, Smith,
Taylor 1999). Warszawa, wraz z jej obszarem metropolitalnym, spełnia
kryteria funkcjonalne stawiane ośrodkom metropolitalnym na świecie
– posiada wysoki poziom kapitałów rozwojowych, dominuje nad innymi
miastami w Polsce.
Istnieje szereg dostępnych badań oceniających relatywnie wysoko
polskie obszary metropolitalne. Jednym z nich jest Raport o polskich
metropoliach, w którym zwraca się uwagę na duże znaczenie obszarów metropolitalnych w Polsce ze względu na liczbę mieszkańców12 oraz
poziom wytwarzanego PKB13. Z Raportu wynika także, że polskie metropolie posiadają m.in. potencjał biznesowy i rozwojowy, edukacyjny
i kulturalny14. W Raporcie uwzględniono siedem „kapitałów rozwojowych”,
tj.: ludzki i społeczny, jakości życia, atrakcyjności inwestycyjnej, źródeł
11 The World According to GaWC, za lata 2000, 2004, 2008, 2010, 2020 Globalization
and World Cities Research Network.
12 Chociaż zgodnie z prognozą demograficzną do roku 2050 zmniejszy się ona do poziomu 34,9 mln, a znaczącą depopulacją nie zostaną dotknięte jedynie Warszawa,
Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice oraz Trójmiasto.
13 Raport o polskich metropoliach 2015 PwC (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk,
Katowice, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Białystok, Rzeszów i Łódź);
https://www.pwc.pl
14 https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2019/raport-o-polskich-metropoliach-2019.
html
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finansowania, kultury i wizerunku, techniczny i infrastrukturalny oraz
instytucjonalno-demokratyczny, przeprowadzając dla każdego z nich
szczegółowe badania. Wskazując na rozliczne atuty polskich metropolii,
niestety nawet i Warszawa została wyprzedzona w rankingu przez inne
miasta europejskie. Obiecujące wyniki analiz 200 miast europejskich zawiera także CEE Investment Report 2019 „Thriving Metropolitan Cities”15.
Z jego treści wynika, że wśród najszybciej rozwijających się obszarów
metropolitalnych Unii Europejskiej znajdują się polskie miasta, a mianowicie: Wrocław (3 miejsce w rankingu), Kraków (8.), Gdańsk (14.) Szczecin (15.) oraz Warszawa (17.). Niewątpliwie jest to rokujący stan, jednak
pokonanie wieloaspektowych zapóźnień rozwojowych stanowi wyłącznie
przyczynek do metropolitalnego konkurowania na poziomie europejskim.
Patrząc przez pryzmat definicji miasta metropolitalnego, procesy
metropolitalne zazwyczaj są powiązane z hierarchizacją układu gospodarczego oraz gospodarką posiadającą istotne zależności przestrzenne
o zasięgu krajowym, kontynentalnym lub globalnym (Castells, Blackwell
1998). Współczesna metropolia to prestiż i pozycja konkurencyjna w przestrzeni globalnej (Markowski, Marszał 2006). Zatem nie wszystkie obszary
większych miast pełniące funkcje sprowadzające się do zaspokajania potrzeb mieszkańców są metropoliami. Także zabudowa i gospodarowanie
przestrzeniami publicznymi oraz organizacja lokalnych układów mieszkaniowo-osiedleńczych w dużym stopniu są uzależnione od rangi miasta
rdzeniowego (metropolia, aglomeracja). Dzięki metropoliom zachodzi proces wielowarstwowej komunikacji pomiędzy państwem a otoczeniem międzynarodowym. Ta komunikacja przyjmuje różnorodne formy, zakres oraz
sens. Metropolię można dodatkowo rozważać w kategoriach samoistnych,
ponieważ w zdecydowanie większym stopniu współdziałają one ze sobą
a nie z gminami oraz powiatami z tego samego województwa (Jałowiecki
1999, 2005). Te relacje wiążą się z podstawowymi potrzebami społeczno-ekonomicznymi mieszkańców obszaru metropolitalnego (zamieszkanie,
bezpieczeństwo, praca, usługi, kształcenie i samorealizacja itd.).
Bez wątpienia na ostateczną kondycję i niską ocenę miast metropolitalnych w Polsce wpływają dodatkowo uwarunkowania formalno-prawne ich funkcjonowania. Analizując rolę polskich metropolii, należy
zwrócić szczególną uwagę na zasady i podstawę ich działania. Pomimo
różnorodnych posunięć i prób usankcjonowania metropolii, do dzisiaj
miała miejsce wyłącznie formalna i prawna regulacja statusu Metropolii
Górnośląsko-Zagłębiowskiej (GZM). Posiadanie statusu metropolitalnego
15 https://www.skanska.pl/4a84fa/contentassets/6f039757cf75421da7922cfdac7d8de7/raport-skanska-colliers-dentons-investing-in-cee.pdf
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w Polsce ma ogromne znaczenie, czego dowodem są uporczywe starania o jego nadanie. Powszechną formą formalizacji metropolii są przede
wszystkim lokalne (gminne) porozumienia. A te nie są w stanie zabezpieczyć ani funduszy niezbędnych do realizacji istotnych prorozwojowych
inwestycji strategicznych, ani też niezbędnego kapitału instytucjonalno-zarządzającego. Dodatkowo problemy się multiplikują w sytuacji,
gdy niezbędne okazuje się wdrażanie polityki spójności UE. Jednocześnie należy zauważyć, że wsparcie samorządu terytorialnego i obszarów
metropolitalnych ze strony administracji rządowej jest niedostateczne.
To administracja samorządowa jest odpowiedzialna za większość usług
publicznych realizowanych na poziomie lokalnym, a uregulowane i jasne
zasady współpracy w ramach przestrzeni metropolitalnej mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności w pomniejszaniu dystansu pomiędzy znaczącymi ośrodkami światowymi (m.in. w zakresie zbiorowego
zrównoważonego transportu publicznego, poprawy jakości powietrza
atmosferycznego, ekologicznej zabudowy, inteligentnych przestrzeni
publicznych, zeroemisyjnego budownictwa, ekologicznych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych itp.). Bez wątpienia jest także gwarantem
demokracji i oddziałuje na jakość i efektywność administrowania krajem. Dodatkowo usankcjonowana współpraca w ramach danej metropolii pozwoli wyeliminować, przynajmniej w części, ponadnormatywne
konkurowanie jednostek w niej funkcjonujących. Należy zatem uznać
korzyści wynikające ze zintegrowanego transportu metropolitalnego,
wspólnego budżetu zasilanego z podatku PIT mieszkańców metropolii,
wspólnej strategii służącej rozwojowi inwestycji, wspólnemu promowaniu, przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym i innym działaniom, jakie
mają znaczenie w funkcjonowaniu wszystkich aktorów danej metropolii.

2. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego
w Polsce do końca roku 202116
2.1. Stan prawny
Istotą samorządu terytorialnego jest m.in. realizacja zdecentralizowanych
zadań publicznych. Samorządy stanowią samodzielne podmioty administracji terytorialnej. Państwo dzieli się swoimi zadaniami publicznymi,
tym samym następuje ich decentralizacja na podsektor rządowy i samorządowy. Co do zasady, zadania publiczne o charakterze ogólnokrajowym
16 Autor: Janusz Adamek.
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są realizowane centralnie – przez państwo, natomiast zadania lokalne
są realizowane przez samorządy terytorialne. Samorząd terytorialny
na realizację tych zadań powinien posiadać odpowiednie środki finansowe pochodzące z różnych źródeł, a państwo powinno zadbać, aby środki
te były wystarczające. Państwo powinno zagwarantować, aby mechanizmy ustawowe zapewniły odpowiedni potencjał ekonomiczno-finansowy,
adekwatny do zakresu świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego usług. Duże jednostki samorządowe charakteryzują się większą
zdolnością do absorpcji środków unijnych, a koszty wykonywania zadań
publicznych w ich przypadku są mniejsze. Swoje zadania wykonują bardziej profesjonalnie poprzez zapewnienie odpowiedniej kadry. W tych
działaniach bazują na stabilnej bazie podatkowej.
Podział administracyjny w kraju został ukształtowany głównie w wyniku dwóch reform. Pierwsza z nich była wprowadzona na mocy ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym17. Miasta i gminy
będące jednostkami stopnia podstawowego oraz miasto stołeczne Warszawa, miasto Kraków i Łódź zachowały swoje nazwy, obszar, granice
i siedziby władz. Istotą reformy było przekazanie gminom mienia należącego do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, a także przedsiębiorstw będących pod
ich nadzorem i innych jednostek organizacyjnych im podporządkowanych. Gminy uzyskały osobowość prawną i zagwarantowano im sądową
ochronę niezależności. Istotą reformy było również to, że gminy stały
się podmiotami wykonującymi zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. W sposób formalny podział zadań
i kompetencji pomiędzy gminy i administrację rządową został dokonany
na podstawie tzw. ustawy kompetencyjnej18. Ustawa kompetencyjna nie
rozstrzygnęła wszystkich kwestii podziałowych, zwłaszcza problematyczne stały się zadania z zakresu oświaty i ochrony zdrowia oraz przesuwany
termin obligatoryjnego przejmowania przez gminy szkół, co spowodowało
konieczność ponoszenia później przez gminy dużych wydatków inwestycyjnych w placówkach nieremontowanych praktycznie od początku
lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wojewodom przypadło wykonywanie
terenowych zadań rządowych. Co istotne, przede wszystkim jednak przepisy konstytucyjne gwarantują status gminy jako podstawowej jednostki
samorządu terytorialnego.
17 Dz.U. nr 16, poz. 95. Z dniem 1 stycznia 1999 r. tytuł ustawy został zmieniony na:
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
18 Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 34, poz. 198 ze zm.).
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Wiele dyskusji poprzedzało drugi etap reformy ustrojowej. Dyskutowano głównie o liczbie i obszarach województw oraz o wyborze pomiędzy
dwustopniowym a trójstopniowym układem terytorialnym. Finalnie zdecydowano o podziale trójstopniowym i ostatecznie w 1999 r. utworzono
powiaty i województwa samorządowe.
„Analiza aktów prawnych i politycznych deklaracji towarzyszących
uchwalaniu ustaw konstytuujących podział administracyjny kraju oraz
ustrój i organizację JST pozwala na wskazanie pewnych zasad, które
– przynajmniej na poziomie deklarowanych intencji – powinny być
podstawą delimitacji jednostek administracyjnych i główną przesłanką
budowy systemu dochodów samorządowych. Za najważniejsze z tych
zasad należy uznać:
• oparcie podziału administracyjnego na trójszczeblowym układzie JST, z gminami jako podstawowymi jednostkami podziału
administracyjnego i samorządu terytorialnego,
• brak podległości jednostek „niższego” szczebla jednostkom „wyższego” szczebla,
• przyznanie jednakowych zadań i kompetencji wszystkim jednostkom zaliczanym do tego samego szczebla samorządu,
• możliwość nałożenia na JST obowiązku wykonywania zadań administracji rządowej, finansowanych z budżetu państwa,
• wdrożenie systemu dochodów JST zapewniających wszystkim
obywatelom równy dostęp do usług publicznych świadczonych
zgodnie z prawnie ustalonymi standardami19”.

2.2. Zasady finansowe
Jak już wspomniano w punkcie 2.1. podstawowe zasady tworzenia budżetów gmin oraz realizacji gospodarki finansowej mają swoje umocowanie
w art. 166 i 167 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Konstytucja gwarantuje, że jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział
w dochodach publicznych adekwatnie do przypadających im zadań.
Dochodami gmin są:
• dochody własne,
• subwencje ogólne,
• dotacje celowe z budżetu państwa.
Źródła dochodów są określane w ustawach.

19 Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg, Podział administracyjny a system
finansowania gmin w Polsce, studiabas.sejm.gov.pl.
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Gminy mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych.
Szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia i realizacji budżetu gmin zawierają głównie następujące dwie ustawy:
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
• ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Źródłami dochodów budżetowych gmin w Polsce są wpływy z:
• podatków i opłat lokalnych,
• udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych,
• dochody z majątku gminy i inne, np. spadki, zapisy, darowizny,
kary, odsetki,
• transfery z budżetu państwa: subwencja ogólna oraz dotacje
celowe.
Najbardziej wrażliwą częścią dochodów własnych gmin, a zarazem
najważniejszą, są wpływy podatkowe. Są one uzależnione od:
• zmiany liczby ludności
lub
• zmiany wysokości podatków.
Na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów struktura dochodów gmin w latach 2014-2020 kształtowała się
następująco:
źródło dochodów

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

dochody własne

50,70% 52,00% 49,90% 49,30% 49,20% 48,70% 48,00%

subwencja ogólna

26,40% 25,80% 24,80% 23,60% 22,40% 22,20% 22,00%

dotacje celowe

22,90% 22,20% 25,30% 27,10% 28,40% 29,10% 30,00%

Źródło: opracowanie własne.

Z powyższych danych wyłania się niepokojący trend, który może
świadczyć o stopniowym ograniczaniu samodzielności finansowej gmin.
Udział dochodów własnych w finansowaniu spadł z 50,7% w 2014 r. do
48% w 2020 r. Udział dochodów własnych spadł o prawie 3%. Natomiast
dotacje celowe w omawianym okresie wzrosły o ponad 7%.
Zmiany podatkowe wprowadzone przez rząd utrwalą i pogłębią opisaną powyżej tendencję.
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2.3. Ocena ze szczególnym uwzględnieniem metropolii
polskich
W niniejszym opracowaniu przeanalizowano stan finansów polskich metropolii po wprowadzeniu zmian podatkowych:
• Białystok,
• Bydgoszcz,
• Gdańsk,
• Katowice,
• Kraków,
• Lublin,
• Łódź,
• Poznań,
• Rzeszów,
• Szczecin,
• Warszawa,
• Wrocław.
Miasta metropolitalne oddziałują na wiele jednostek osadniczych
(miast i wiosek) skupionych wokół nich. Zachwianie dochodów w/w miast
wpłynie nie tylko na nie, ale i na miasta „satelitarne”.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wpływ zmian podatkowych wprowadzonych w 2021 r. i 2022 r. na sytuację finansową gmin,
dlatego poniżej zostaną przedstawione zasady udziału gmin w podatkach
dochodowych – zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT) są dzielone pomiędzy skarb państwa i jednostki samorządu terytorialnego.
Udział w podatkach stanowi zasadniczą część dochodów własnych
JST, a tym samym jest istotnym źródłem finansowania zadań własnych.
Determinantami wysokości tej części dochodów gmin są:
• polityka fiskalna państwa (z góry ustalająca system preferencji
podatkowych w konstrukcji ustaw dotyczących PIT i CIT),
• zmiany koniunktury gospodarczej.
Udział danej JST w PIT w danym roku bazuje na ustaleniu jej udziału
w łącznych wpływach sprzed dwóch lat. Mechanizm ten odzwierciedla
aktywność, lub jej brak, mieszkańców gminy przed dwoma latami. A więc
występuje tu pewnego rodzaju inercja.
Inaczej ma się sprawa z udziałem JST w podatku od osób prawnych
(CIT): udziały we wpływach z tego podatku są przekazywane gminom
przez urzędy skarbowe w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia,
w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.
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W 2021 roku 50,08% wpływów z PIT oraz 22,86% wpływów z CIT
zostało przekazanych do budżetów JST.
Udziały w tych podatkach są jednym z najważniejszych dochodów
gmin.
W 2021 r. udział podatków w dochodach gmin stanowił odpowiednio:
• dla podatku PIT: 38,23%,
• dla podatku CIT: 6,71%.
Na marginesie można wspomnieć, że struktura ta jest odwrócona
w przypadku województw. W 2021 r. udział podatków w dochodach województw stanowił:
• dla podatku PIT: 1,6%,
• dla podatku CIT: 14,75%.
Ze względu na strukturę opisaną powyżej ustawowa zmiana (wzrost/
spadek) podatku CIT w nieznacznym stopniu wpłynie na dochody gmin,
natomiast będzie miała istotny wpływ na finane województw. Odwrotnie
będzie ze zmianami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT): nawet niewielka zmiana wielkości płaconego podatku będzie miała
istotny wpływ na finanse gmin, a nieistotny, wręcz marginalny wpływ
na finanse województw.
Poniższe dwie tabele pokazują wpływy do budżetów poszczególnych
gmin z tytułu podatku CIT i PIT w 2021 r. oraz planowane dla roku 2022
z uwzględnieniem zmian podatkowych:
Dochody z tytułu podatku CIT
nazwa
Gminy
Białystok
Bydgoszcz

2021
35 993 543,87 zł

plan 2022
34 274 340,00 zł

zmiana
-1 719 203,87 zł

zmiana
[%]
-4,78%

51 218 200,91 zł

51 263 874,00 zł

45 673,09 zł

0,09%

Gdańsk

144 577 659,38 zł

163 458 880,00 zł

18 881 220,62 zł

13,06%

Katowice

134 571 234,80 zł

137 938 322,00 zł

3 367 087,20 zł

2,50%

Kraków

219 235 825,60 zł

228 630 421,00 zł

9 394 595,40 zł

4,29%

Lublin

58 982 462,00 zł

66 624 950,00 zł

7 642 488,00 zł

12,96%

Łódź

126 758 529,67 zł

135 071 098,00 zł

8 312 568,33 zł

6,56%

Poznań

203 603 847,09 zł

227 560 139,00 zł

23 956 291,91 zł

11,77%

Rzeszów

38 449 384,59 zł

41 483 577,00 zł

3 034 192,41 zł

7,89%

Szczecin

54 069 243,23 zł

55 248 453,00 zł

1 179 209,77 zł

2,18%

1 030 043 462,15 zł 1 365 264 032,00 zł

335 220 569,85 zł

32,54%

Warszawa
Wrocław
razem:

184 061 433,00 zł

13 431 432,08 zł

7,87%

2 268 133 394,21 zł 2 690 879 519,00 zł

170 630 000,92 zł

422 746 124,79 zł

18,64%

Źródło: opracowanie własne.
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Dochody z tytułu podatku PIT
nazwa
Gminy

2021

plan 2022

zmiana
[%]

zmiana

Białystok

492 690 450,00 zł

432 603 344,00 zł

-60 087 106,00 zł -12,20%

Bydgoszcz

570 917 326,00 zł

490 497 654,00 zł

-80 419 672,00 zł -14,09%

1 095 720 624,00 zł

937 992 539,00 zł

-157 728 085,00 zł -14,39%

653 377 042,00 zł

561 470 922,00 zł

-91 906 120,00 zł -14,07%

Gdańsk
Katowice
Kraków
Lublin

2 019 978 880,00 zł 1 766 798 040,00 zł -253 180 840,00 zł -12,53%
594 041 790,00 zł

511 133 018,00 zł

-82 908 772,00 zł -13,96%

Łódź

1 304 636 385,00 zł 1 137 570 238,00 zł

-167 066 147,00 zł -12,81%

Poznań

1 321 286 903,00 zł 1 161 887 400,00 zł -159 399 503,00 zł -12,06%

Rzeszów

358 661 268,00 zł

313 293 293,00 zł

-45 367 975,00 zł -12,65%

Szczecin

704 733 910,00 zł

613 038 740,00 zł

-91 695 170,00 zł -13,01%

Warszawa

6 931 913 316,00 zł 6 083 726 365,00 zł -848 186 951,00 zł -12,24%

Wrocław

1 682 961 386,00 zł 1 466 635 459,00 zł

razem:

-216 325 927,00 zł -12,85%

17 730 919 280,00 zł 15 476 647 012,00 zł -2 254 272 268,00 zł -12,71%

Źródło: opracowanie własne.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt zmiany zasad w naliczaniu należnych wpływów z PIT i CIT, które wprowadzono od początku
2022 r. Obecnie to Ministerstwo Finansów określa wysokość planowanych
dochodów na podstawie własnych symulacji i co miesiąc przekazywana
jest 1/12 naliczonej kwoty.
Na skutek zmian podatkowych w podatku CIT miasta metropolitalne
zwiększą swoje dochody z tego tytułu (oprócz Białegostoku). Sumarycznie,
dla gmin metropolitalnych dochody mają wzrosnąć o 423 mln zł. Jeżeli
natomiast weźmiemy pod uwagę plany dochodów gmin z tytułu podatku
PIT, to wszystkie miasta będą mieć mniejsze dochody. Można szacować,
że wpływy w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. spadną o 2,2 mld zł.
Poniższa tabela zawiera zestawienie łącznych zmian wpływów dla
gmin z tytułu podatku CIT i PIT.
nazwa
Gminy
Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk

zmiana z tytułu
podatku CIT

zmiana z tytułu
podatku PIT

razem

-1 719 203,87 zł

-60 087 106,00 zł

-61 806 309,87 zł

45 673,09 zł

-80 419 672,00 zł

-80 373 998,91 zł

18 881 220,62 zł

-157 728 085,00 zł

-138 846 864,38 zł

Katowice

3 367 087,20 zł

-91 906 120,00 zł

-88 539 032,80 zł

Kraków

9 394 595,40 zł

-253 180 840,00 zł

-243 786 244,60 zł

Lublin

7 642 488,00 zł

-82 908 772,00 zł

-75 266 284,00 zł
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nazwa
Gminy
Łódź
Poznań

zmiana z tytułu
podatku CIT

zmiana z tytułu
podatku PIT

razem

8 312 568,33 zł

-167 066 147,00 zł

-158 753 578,67 zł

23 956 291,91 zł

-159 399 503,00 zł

-135 443 211,09 zł

Rzeszów

3 034 192,41 zł

-45 367 975,00 zł

-42 333 782,59 zł

Szczecin

1 179 209,77 zł

-91 695 170,00 zł

-90 515 960,23 zł

335 220 569,85 zł

-848 186 951,00 zł

-512 966 381,15 zł

13 431 432,08 zł

-216 325 927,00 zł

-202 894 494,92 zł

422 746 124,79 zł

-2 254 272 268,00 zł

-1 831 526 143,21 zł

Warszawa
Wrocław
razem:

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększone wpływy w dochodach budżetów, na etapie obecnych szacunków podatku CIT, nie są w stanie zniwelować straty dla gmin spowodowanej mniejszymi wpływami z podatku PIT. Dodatkową zmienną,
którą niezwykle trudno dzisiaj oszacować jest negatywny wpływ inflacji
– zarówno na dochody, jak i wydatki miast.

3. Zmiany w systemie finansowania jednostek
samorządu terytorialnego w Polsce w 2022 r.
– skutki tzw. Polskiego Ładu20
Wolny i autonomiczny samorząd jest fundamentem państwa demokratycznego. Reformy lat 90. XX w. doprowadziły do tego, że samorząd terytorialny stał się konstytutywnym elementem demokratycznego państwa
prawnego we współczesnej Polsce – fundamentem życia wspólnotowego, a w gruncie rzeczy także obywatelskości, odpowiedzialności i patriotyzmu. Po ponad 30 latach od wprowadzenia samorządu gminnego
i po przeszło 20 latach od reformy powiatowo-wojewódzkiej, w obliczu
fundamentalnych zmian w systemie podatkowym oraz prób wprowadzenia mechanizmów korygujących konieczne jest podjęcie tematu głębokich
reform mechanizmów finansowania samorządów. Państwo winno dać
samorządom poczucie stabilizacji finansowej i stworzyć warunki do rozwoju w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ale także określić takie
kierunki zmian, które w przyszłości spowodują umocnienie wspólnot.
Samodzielność w aspekcie finansowym ściśle wiąże się z zasadą
adekwatności środków do realizowanych zadań, która stanowi podstawowy standard europejski i konstytucyjny w odniesieniu do samorządu terytorialnego i jest wyznacznikiem decentralizacji zadań i środków
20 Autorzy: Janusz Adamek, prof. Stanisław Mazur.
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publicznych. Zasada ta wynika z art. 9 Europejskiej Karty Samorządu
Lokalnego (dalej „EKSL”) stanowiącego, że wysokość zasobów finansów
społeczności lokalnych powinna być dostosowana do zakresu uprawnień
przyznanych im przez konstytucje lub przez prawo. Z kolei art. 167 Konstytucji RP stanowi, że jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia
się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im
zadań.
Dla jednostek samorządu terytorialnego respektowanie tej zasady
przez rządzących powinno stanowić gwarancję zapewnienia dochodu,
który będzie odpowiedni do puli wyznaczonych zadań. Znaczenie tej zasady podkreślał także Trybunał Konstytucyjny stwierdzając, że normy
art. 167 Konstytucji są normami bezwzględnie obowiązującymi i przewidują bezpośrednie powiązanie zmian w regulacji prawnej oraz zmian
w podziale dochodów publicznych. Przykładowo, gdy w wyniku wprowadzenia przez ustawodawcę nowej regulacji poziom adekwatności stawał
się za niski, powodując niemożność realizacji przez jednostki samorządu
terytorialnego ustawowo przypisanych im zadań, regulacja ta była uznawana przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z Konstytucją.
NEGATYWNE ZMIANY W FINANSOWANIU JST MAJĄCE WPŁYW
NA FINANSE JST PRZED WPROWADZENIEM Polskiego Ładu:
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1.

Postępujące ograniczenie swobody kształtowania wydatków JST (spadające dochody własne samorządów, częściowo kompensowane przez wzrost dotacji celowych z budżetu
centralnego)
Charakterystyczne dla ostatnich lat jest zjawisko systematycznego zwiększania skali dotacji celowych w strukturze dochodów JST
(z 20% w 2014 r. do 22,9% w 2020 r.), przy równoczesnym spadku
udziału w tej strukturze dochodów własnych (z 50,7% w 2014 r.
do 48% w 2020 r.). Świadczy to o postępującym poważnym ograniczeniu samodzielności finansowej JST – wg. Raportu „Finanse samorządów terytorialnych po pandemii” autorstwa FORP
i Fundacji Przyjazny Kraj dot. budżetu JST.

2.

Pandemia COVID-19
W następstwie pandemii COVID-19 suma ulg i zwolnień ustawowych w samym 2020 r. wygenerowała ubytek w dochodach
podatkowych JST w wysokości ponad 2,1 mld zł, z czego 42,1%
przypadało na miasta na prawach powiatu. Warto zauważyć,
że ubytek taki odnotowało prawie 58% wszystkich JST, w tym

przeważająca większość gmin miejskich, miast na prawach powiatu i powiatów. Oprócz bezpośrednich konsekwencji w wyniku zastosowania preferencji podatkowych, samorządy w celu
ograniczenia negatywnego wpływu lockdownów na lokalnych
przedsiębiorców wdrażały szereg dodatkowych ulg i zwolnień
w zakresie należności publicznoprawnych (np. podatków od nieruchomości, obniżenia górnych stawek podatków, udzielenia ulg
i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz podjęcia decyzji
o umorzeniu, rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności),
w związku z czym w 2020 r. do budżetów gminnych nie wpłynęło
w sumie 4,5 mld zł.
W przypadku negatywnych następstw pandemii warto wspomnieć o wysokich stratach spółek komunalnych, w szczególności operatorów infrastruktury sportowej (aquaparki, baseny,
stadiony itp.) oraz regionalnych portów lotniczych, muzeów itd.
Równocześnie spółki zależne od JST21 – ze względu na zaklasyfikowanie ich przez KE jako dużych przedsiębiorstw – nie mogły
skorzystać z tarcz antykryzysowych dla MŚP, podpadając pod
reżim analiz pogłębionych, skutkujący ograniczoną pomocą w ramach tarcz antykryzysowych dla dużych firm.
3.

Problemy komunalnego sektora ciepłowniczego
Problem branży ciepłowniczej, w szczególności ciepłownictwa
powiatowego, które w ponad 70% jest zależne od JST, w związku
z gwałtownym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, ograniczonej dostępności do podstawowych nośników energii (węgla i gazu) oraz znaczącym wzrostem ich kosztu w połączeniu
z wymogami UE co do inwestycji środowiskowych powodują,
że przeważająca większość komunalnych ciepłowni w 2021 r.
balansowała na granicy płynności. W sezonie grzewczym przypadającym na przełom 2022-2023 może ona zostać poważnie
zachwiana.

4.

Wzrost stóp procentowych, co zwiększa koszt obsługi zadłużenia samorządów
Nagły wzrost kosztów obsługi długu publicznego – w ślad
za skokowym wzrostem stawki referencyjnej WIBOR stanowiącej
podstawę do kalkulacji wysokości oprocentowania większości

21 Dotyczy tych spółek, w których JST w strukturze właścicielskiej posiada ponad
25% akcji/udziałów.
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instrumentów dłużnych zaciąganych przez samorządy – znacząco wpływa na wykonalność budżetów JST (w szczególności
w świetle art. 243 ustawy o finansach publicznych) oraz plany
rozwojowe, w szczególności w obszarze rozbudowy infrastruktury komunalnej. Wpłynie również na pogorszenie indywidualnych wskaźników zadłużenia JST. Wiele gmin i powiatów
może stanąć przed problemem niespełnienia tego wskaźnika,
a co za tym idzie braku możliwości uchwalenia budżetu na rok
następny.
Na obniżenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do budżetów JST negatywnie wpłynęła jeszcze przed Polskim
Ładem tzw. piątka Kaczyńskiego wdrożona pod koniec 2019 r., czyli m.in.
obniżka stawki PIT z 18% do 17 %, zerowy PIT dla młodych i podwojenie
kosztów uzyskania przychodów. Następnie w ramach Polskiego Ładu podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł oraz podniesiono drugi
próg podatkowy do 120 tys. zł (z 85,5 tys. zł). Ustawodawca wprowadził
także nowe kategorie osób, które mogą korzystać z zerowego PIT (rodzic/rodzice z co najmniej czwórką dzieci, osoby w wieku emerytalnym,
którzy pracują zamiast pobierać emeryturę, oraz osoby, które powracają
z zagranicy, gdzie miały rezydencję podatkową przez co najmniej 3 lata).
Wersja 2.0 Polskiego Ładu to kolejne zmiany podatkowe, które będą miały
wpływ na poziom dochodów budżetowych. Według przepisów obowiązujących od lipca 2022 r. została zmniejszona stawka PIT w pierwszym
progu podatkowym z 17% do 12% dla podatników opodatkowanych według skali podatkowej, czyli zatrudnionych na umowę o pracę, umowy
zlecenie oraz przedsiębiorców rozliczających się w ten sposób. Z kolei
dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy nie mają możliwości
uwzględnienia kwoty wolnej od podatku, ustawodawca przewidział także
możliwość wyboru w trakcie roku podatkowego rozliczenia na skali podatkowej. To wszystko przekłada się na brak pewności co do przyszłych
wpływów budżetowych w czasie, gdy budżety miast były mocno nadszarpnięte przez pandemię COVID-19, a obecnie dotknięte są w sposób
niezwykle negatywny przez postępującą inflację, a zwłaszcza podniesienie
kosztów energii.
Wśród podstawowych problemów, jakie powoduje Polski Ład należy
wymienić:
• Obniżkę wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest dla wielu jednostek podstawowym źródłem
dochodów własnych pozwalającym realizować w sposób właściwy zadania bieżące – obniżka ta szacowana jest na poziomie
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•

•

•

•

•

11-15 mld zł rocznie, co oznacza spadek rzędu 35-40% w stosunku do obecnych dochodów z PIT, w tym tylko dla metropolii,
po skorygowaniu o wartość rekompensat 5,5 mld zł w 2022 r.,
11,5 mld zł w 2023 r. i 9,1 mld zł w 2024 r.
Analiza wskazana w dokumencie „Ocena Skutków Regulacji”
(OSR) przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów wskazuje, że negatywne skutki dla samorządów zostały określone
na poziomie 15,4 mld zł w 2022 r., a do 2031 r. mają osiągnąć
poziom 145 mld zł. Przy czym tylko w najbliższych 10 latach władza centralna zyska ok. 27 mld zł, a samorząd straci
ok. 145 mld zł.
Degradację finansową gmin i powiatów, które zmiany podatkowe proponowane w Polskim Ładzie dotkną wyjątkowo boleśnie,
bowiem spowodują jeszcze większe spadki we wpływach z tytułu
PIT – w jednostkach, w których mieszkańcy osiągają przeciętnie
dochody poniżej średniej krajowej skala spadku wpływów będzie
drastyczna. Dotknie to szczególnie wielu miast, w tym wszystkich metropolii, które są ośrodkami rozwoju państwa. W wielu
jednostkach obniżenie wpływów z PIT uniemożliwi przygotowanie budżetu na rok 2023, z powodu niemożności zbilansowania
wydatków i dochodów bieżących. Problem ten teoretycznie ma
rozwiązać subwencja wyrównawcza, jednak nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie jej skutków.
Niemożność właściwej realizacji zadań własnych gmin ze względu na wyraźny spadek dochodów własnych bieżących – należy
zwrócić uwagę, że w ostatnich latach wzrosła skala wydatków
bieżących finansowanych z dochodów własnych, szczególnie na
edukację, co nie było w odpowiedni sposób rekompensowane
w ramach subwencji oświatowej.
Spadek lub wręcz wstrzymanie nakładów inwestycyjnych, z uwagi na wyraźny spadek dochodów własnych, a w ślad za tym spadek
nadwyżki operacyjnej, z której finansowane są m.in. wkłady własne do inwestycji wspófinansowanych ze środków zewnętrznych,
w tym środków z UE. Należy liczyć się z sytuacją braku możliwości absorpcji zewnętrznych środków inwestycyjnych przez
samorządy.
Powyższe przyczyni się do także do zauważalnego pogorszenia
jakości usług publicznych realizowanych przez samorządy, m.in.
spowoduje ograniczenie finansowania dodatkowych zajęć edukacyjnych, dostępności i jakości komunikacji publicznej, jakości
dróg lokalnych itp.
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Niesystemowe i nieadekwatne podejście do działań zaradczych
– proponowane działania mające na celu zrekompensowanie
strat są:
o jednostkowe – polegają na działaniu interwencyjnym,
a nie systemowym. Kiedy zmieniany jest system podatkowy, powinna nastąpić zmiana systemu finansowania
jednostek samorządu terytorialnego, aby zapewnić stabilny, przewidywalny i adekwatny do realizowanych zadań
system dochodów jednostek samorządowych,
o nieadekwatne – zaproponowane przez resort finansów
tzw. reguły stabilizacji finansowej obarczone są poważnymi błędami:
 kwoty referencyjne na kolejne lata są zaniżone
(np. w 2022 r. o 10 mld zł),
 podział części rozwojowej subwencji ogólnej został
oparty o błędną metodologię;
o ograniczone w dużej mierze do działań inwestycyjnych, tymczasem jednostki samorządowe cierpią przede
wszystkim na brak dochodów bieżących, pozwalających
na prowadzenie szerokiego spektrum działań związanych
z wciąż rosnącymi niezależnie od samorządów wydatkami bieżącymi, takimi jak koszty funkcjonowania oświaty,
kultury, wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia minimalnego, koszty utrzymania bieżącego infrastruktury
drogowej, opłaty za prąd, gaz itp.

4. Postulaty i kierunki pożądanych zmian22
Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego pogarsza się coraz bardziej. Subwencja rozwojowa jest przeznaczona głównie na finansowanie inwestycji (przeczy to ogólności tego źródła dochodów, ale takie
są w tym zakresie przepisy prawne), natomiast samorządowi potrzebne
są pieniądze na finansowanie działalności bieżącej. Od początku 2022 r.
dramatycznie wzrosły wydatki na obsługę długu (nawet dwukrotnie),
co stanowi duży problem dla gmin zadłużonych (wydatki na spłatę odsetek są wydatkiem budżetu). Radykalnie wzrosły również ceny energii.
To wszystko w znaczący sposób obniża nadwyżkę operacyjną i stanowi
realne zagrożenie naruszenia art. 242 ustawy o finansach publicznych.
22 Autor: Janusz Adamek.
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Zmiany zwiększające płynność finansową JST są niezbędne – albo zwiększenie zasilania finansowego, ale nie tylko na inwestycje, albo poluzowanie przepisów prawnych (to drugie jest jednak samo w sobie w dłuższej
perspektywie niebezpieczne).
Unia Metropolii Polskich (dalej „UMP”) wraz ze Związkiem Miast
Polskich (dalej „ZMP”) opublikowały w ostatnim czasie swoje propozycje
zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego.
Poniżej przedstawiono ich zakres wraz z komentarzem zespołu opracowującego raport.

4.1. Odbudowa systemu zasilania finansowego JST
Zrekompensowanie ubytków spowodowanych zmianami w podatku PIT
oraz uzupełnienie luki w finansowaniu oświaty (wzrost udziałów JST
w PIT łącznie do 100%):
• podwyższenie procentowych udziałów JST we wpływach z PIT:
o dla gmin o 38,05 pkt. proc., tj. z 38,34 do 76,39%;
o dla powiatów o 10,17 pkt. proc., tj. z 10,25 do 20,42%;
o dla województw o 1,59 pkt. proc., tj. z 1,60 do 3,19%.
Proponowana zmiana oznacza w gruncie rzeczy podwojenie dochodów JST z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
– z 34,84 mld zł do 69,41 mld zł (dane na bazie uchwalonej ustawy budżetowej na 2022 r.). Rozwiązanie takie z pewnością pozwala
na zwiększenie elastyczności finansowej poszczególnych jednostek
i poprawę ich możliwości realizacji ustawowych zadań. Należy zwrócić uwagę, że wzrost dochodów JST, a tym samym obniżenie dochodu
budżetu centralnego (przyjmując wartości planowanych przychodów
budżetu z tytułu PIT w 2022 r.) o 34,57 mld zł w dużym stopniu może
zostać zrekompensowane na poziomie budżetu państwa przez rosnące dochody z podatku VAT – za pierwsze półrocze 2022 r. dochody
z tytułu podatku od towarów i usług były wyższe o 9,1%, co, biorąc
jeszcze pod uwagę inflację napędzającą dochody z VAT, na koniec
roku przekroczy wartość 20 mld zł. Generalnie, dochody budżetu
były za I półrocze 2022 r. wyższe o 27,7 mld zł.
		 Mechanizm podniesienia udziałów JST w dochodach z PIT niesie
za sobą jednak dwa podstawowe ryzyka. Po pierwsze, jest to mechanizm poddawany w ostatnim czasie dużym interwencjom o charakterze politycznym – z punktu widzenia pojedynczego podatnika,
a przynajmniej większości, są to zmiany korzystne, jednak może dojść
do kolejnych zmian, które naruszą stabilność systemu podatkowego.
Po drugie, podniesienie dochodów z PIT nawet o 100% w części gmin,
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które już dzisiaj mają bardzo niskie dochody z tego tytułu (np. małe
gminy wiejskie) nie poprawi ich sytuacji i nadal będą odczuwać skutki
niekorzystnych zmian na skutek tzw. efektu niskiej bazy. Oczywiście
może być to rekompensowane w różny sposób, np. subwencją wyrównawczą, ale są to mechanizmy skomplikowane, często poddawane
presji politycznej.
wprowadzenie mechanizmu indeksacji części oświatowej subwencji ogólnej, poprzez określenie jej wysokości na 3% PKB, co wystarczyłoby do pełnego sfinansowania zadań oświatowych w każdym
z kolejnych lat budżetowych
Finansowanie zadań oświatowych od kilku lat ma charakter deficytowy. Z gruntu słabe rozwiązania przyjęte w 2003 r. zostały dodatkowo zanegowane w 2016 r., co doprowadziło do bardzo arbitralnego
i niekorzystnego z punktu widzenia finansów JST sposobu naliczania
części oświatowej subwencji ogólnej. Obecnie blisko 30% kosztów
utrzymania oświaty pochodzi ze środków własnych JST i nie jest pokrywane przez subwencję. Najgorzej sytuacja w tym zakresie wygląda
w miastach na prawach powiatów, w tym we wszystkich miastach
metropolitalnych. W 2021 r. JST musiały dopłacić do budżetów oświatowych blisko 20 mld zł. Realizacja postulatu ustalenia wysokości
środków na tzw. subwencję oświatową na poziomie 3% PKB oznaczałoby (na bazie PKB w 2021 r.) wydatkowanie kwoty 78,67 mld zł
na cele oświatowe, co oznaczałoby relatywnie niewielki wzrost nakładów na oświatę w stosunku do obecnych pełnych wydatków na
poziomie 72,69 mld zł (wzrost o ok. 8%). Jednocześnie jednak rozwiązanie takie spowodowałoby odciążenie budżetów samorządowych
na poziomie pewności sfinansowania standardowych kosztów, pozostawiając do decyzji indywidualnych wydatkowanie środków dodatkowych. Założenie powiązania poziomu wydatków oświatowych
z PKB oznacza ich stałą waloryzację, jednak należy wziąć pod uwagę
ryzyko zatrzymania wzrostu, czy wręcz spadku PKB, co będzie miało
bezpośredni wpływ na wysokość finansów oświatowych.

4.2. Pakiet działań doraźnych – samorządowa tarcza
antyinflacyjna
•
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Obniżenie stawki VAT na usługi transportu publicznego z 8%
do stawki 0%
Bez wątpienia taki krok pozwoli części samorządom, a szczególnie
metropoliom, ograniczyć koszty wzrostu cen dla pasażerów, jak również dla budżetów zapewniających dopłaty do transportu zbiorowego.

•

•

•

•

Obniżenie stawki VAT na usługi dotyczące gospodarki odpadami
z 8% do stawki 0%
Biorąc pod uwagę wzrost kosztów gospodarki odpadowej w ostatnich
2-3 latach, działanie takie w okresie przejściowym będzie istotnym
wsparciem dla budżetów gmin, które są zmuszone ponosić wzrastające koszty zagospodarowania odpadów.
Sfinansowanie ze środków budżetu państwa wzrostu kosztów
funkcjonowania komunikacji publicznej (zeroemisyjnej) w zakresie wzrostu cen energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen
praw do emisji CO2, które w całości trafiają do budżetu państwa
Biorąc pod uwagę ciągle jeszcze mało opłacalną politykę inwestycyjną
związaną z funkcjonowaniem komunikacji zeroemisyjnej, przy jednoczesnym braku polityki państwa w zakresie wspierania JST w tym
zakresie, należy zwrócić uwagę, iż jej realizacja musi odbywać się ze
wsparciem środków zewnętrznych. W związku z powyższym udział
budżetu państwa w sfinansowaniu wzrostu cen kosztów komunikacji publicznej w zakresie cen energii jest rozwiązaniem logicznym
i wartym rozważenia.
Urealnienie kwot referencyjnych na 2022 r. zapisanych w nowelizacji ustawy o dochodach JST – łączne podniesienie ich sumy
o 10 mld zł – w istocie chodzi o ochronę środków, które są współwłasnością mieszkańców i służą finansowaniu ich zbiorowych
potrzeb (szkoły i przedszkola, tramwaje i autobusy, utrzymanie
dróg itd.)
Zwiększenie kwoty referencyjnej dla JST jest komentowane od dawna. Postulat ten należy uznać za uzasadniony. Pozostaje odpowiedź
na pytanie, do jakiej wielkości tę kwotę odnosić. Do najlepszego roku
z ostatnich 3, 5 lat?
Zmiana metody podziału subwencji rozwojowej (rekompensującej ubytki dochodów z PIT) na wprost proporcjonalną do utraty
dochodów w danym roku budżetowym (tj. wprost proporcjonalną
do wysokości udziału danej JST we wpływach z PIT) – pozwoli to
na zrekompensowanie samorządom utraty dochodów spowodowanej zmianami w konstrukcji PIT i zmniejszenia się wpływów
podatkowych
Postulat zmiany sposobu rozdysponowania części rozwojowej subwencji ogólnej również jest uzasadniony, gdyż wokół nowych zasad
liczenia tej subwencji pojawił się duży chaos i zamieszanie. Nowy
sposób liczenia, tj. 60% kwota podstawowa oraz po 20% premia aktywizująca i inwestycyjna nie są sprawiedliwe. O ile szczegóły muszą
być dopracowane, to należy zwrócić uwagę, aby subwencja rozwojowa
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uwzględniała realny spadek dochodów z PIT dla danej JST. Obecnie,
zgodnie z zamiarem ustawodawcy, system podziału subwencji zupełnie nie koresponduje ze strukturą ubytku dochodów z PIT, gdyż
60% subwencji dzielone jest według liczby mieszkańców z dolnymi
i górnymi limitami, a pozostałe 40% subwencji jest dzielone pomiędzy JST o ponadprzeciętnych wydatkach majątkowych per capita czy
ponadprzeciętnej dynamice r/r wydatków majątkowych. W rezultacie
oznacza to, że system jest bardzo krzywdzący dla dużych JST o dużych stratach w dochodach PIT.
Zwaloryzowanie kwoty subwencji oświatowej JST na 2022 r.
o wskaźnik bieżącej inflacji według odczytu dotyczącego stanu
na koniec czerwca 2022 r., tj. o 15,6 % (czyli o ok. 8,3 mld zł) – doprowadziłoby to do zmniejszenia niedoboru środków przekazywanych przez rząd na zabezpieczenie działalności szkół. Waloryzacja
wysokości subwencji odpowiadająca poziomowi inflacji nie zapewni wprawdzie pełnego finansowania zadań oświatowych subwencją, pozwoli jednak oddalić groźbę braku pieniędzy na te wydatki
Postulat waloryzacji subwencji oświatowej wydaje się sprawą oczywistą. Obecnie, szczególnie w dużych miastach, subwencja oświatowa
pokrywa koszty oświatowe w ok. 60%. Wzrost kosztów energii i materiałów powodować będzie jeszcze większe pogłębianie się zapaści
finansowej oświaty.
Sfinansowanie ze środków budżetu państwa wzrostu kosztów
funkcjonowania ciepłownictwa komunalnego w zakresie wzrostu
cen paliw i surowców energetycznych oraz w związku ze wzrostem
cen praw do emisji CO2, którego beneficjentem jest budżet państwa
Podobnie jak w przypadku komunikacji publicznej, postulat ten wydaje się słuszny i ma potencjał realnego wsparcia dla JST w sytuacji
szalejącego kryzysu energetycznego.

Przedstawione rozwiązania mają wyraźny charakter doraźny i, przy
absolutnej słuszności propozycji, mogą nie odgrywać kluczowej roli
w dłuższej perspektywie. Zważywszy jednak na obecną sytuację samorządów – niestabilność finansową, ograniczone możliwości pokrywania
wydatków bieżących i niejasną przyszłość budżetową w kolejnych latach,
rozwiązania te należy poprzeć.

4.3. Inne rozwiązania (propozycje autorów raportu)
•
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Nierozwiązaną kwestią pozostaje realne wsparcie dla JST w sytuacji
gwałtownego napływu uchodźców z terenu Ukrainy. Należy zwrócić

•

•

uwagę, że zdecydowana większość z tych osób przebywa na terenie
największych miast – ośrodków metropolitalnych, a jednocześnie
system finansowania JST, np. w mechanizmie tzw. Janosikowego nie
traktuje tych osób jak mieszkańców. Odpowiedzialne i skuteczne odniesienie się do problemu uchodźczego wymaga zapewnienia mechanizmów stabilnego i przewidywalnego finansowania zwiększających
się zadań gmin. Sposobem na skorygowanie wartości wsparcia może
być np. zwiększenie liczby mieszkańców zamieszkujących na terenie
danej JST oraz liczby mieszkańców całego kraju, przyjętych do wyliczenia wskaźników G i Gg, P i Pp oraz W i Ww, o liczbę osób przybyłych z Ukrainy po 24 lutego 2022 r.
Dodatkowym rozwiązaniem o charakterze doraźnym, mającym przy
tym potencjał rozwiązania systemowego, jest zastosowanie w okresie przejściowym, czyli do czasu wprowadzenia zmian opisanych
powyżej, nowego mechanizmu podatkowego, którego źródłem finansowania powinien być podatek VAT, a system obliczania wartości tej
subwencji wydatków bieżących byłby oparty o liczbę mieszkańców
danej jednostki. Co miesiąc każda z jednostek otrzymywałaby następujące środki:
o gmina – kwotę będącą iloczynem liczby mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy) i kwoty 40 zł,
o powiat – kwotę będącą iloczynem liczby mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy) i kwoty 15 zł,
o województwo – kwotę będącą iloczynem liczby mieszkańców
(zameldowanych na pobyt stały i czasowy) i kwoty 5 zł.
Wysokość miesięcznego obciążenia budżetu państwa wynosiłaby
ok. 2,3 mld zł, a wysokość przekazywanych środków pozwoliłaby
w prosty sposób ustabilizować budżety JST do czasu wprowadzenia
rozwiązań systemowych. Dodatkowo, mechanizm wykorzystania
podatku od towarów i usług ma potencjał rozwiązania systemowego
– możliwe jest zaprogramowanie systemu finansowania JST w dominującym zakresie w oparciu o VAT, wymaga to jednak uzgodnień
politycznych. Taki system miałby cechy znacznie większej stabilności
i przewidywalności.
Oddanie w całości gminom ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako podatku lokalnego (aktualnie podatek ten jest w 100%
dochodem budżetu państwa). Uzasadnieniem może być likwidacja
karty podatkowej oraz podniesienie limitów w ryczałcie, co spowodowało, że ryczałt staje się podatkiem konkurencyjnym w stosunku
do PIT-u na zasadach ogólnych.
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Podjęcie prac nad reformą podatku od nieruchomości (zwiększenie
obciążeń nie powinno jednak dotyczyć podnoszenia stawek podatkowych dla podmiotów gospodarczych, bo one już teraz są wysokie).
Zwrot JST płaconego PTU, w związku działalnością inwestycyjną.

•

5. Aneks23
5.1. Wybrane dane
Poniższy wykres obrazuje dochody uzyskiwane z podatków od osób prawnych (CIT) oraz osób fizycznych (PIT) dla gmin tworzących Unię Metropolii Polskich (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin,
Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław) dla lat 2018-2022
(dla 2022 r. przyjęto dane planowane).

Źródło: opracowanie własne.

23 Autor: Janusz Adamek.
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Natomiast poniższy wykres obrazuje te same dane, lecz łącznie dla
lat 2018-2022.

Źródło: opracowanie własne.

Udział dochodów gmin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowi 88% dochodów miast z tytułu łącznych wpływów
podatkowych. Zaburzenie tej pozycji, ze względu na jej dominujący udział,
będzie miało kluczowy wpływ dla łącznych dochodów podatkowych miast.
Poniższy wykres pokazuje prognozę wpływów z podatku CIT, PIT
dla poszczególnych miast oraz ich łączny skutek.

Źródło: opracowanie własne.
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Na skutek wprowadzenia zmian prawie każde z miast (z wyjątkiem
Białegostoku) prognozuje większe wpływy z tytułu podatku CIT oraz spadek wpływów z tytułu podatku PIT. Wpływ podatku CIT jest jednak tak
nieistotny, że w tej skali jest prawie niewidoczny na wykresie. Ostatnia
kolumna, dla każdego z miast oznacza skutek, jaki zmiana przepisów
przyniesie w dochodach dla każdego miasta. W każdym z nich nastąpi
spadek dochodów podatkowych.
Poniższy wykres obrazuje sumę dochodów z tytułu podatku PIT
dla gmin UMP dla lat 2018-2021 wraz z linią trendu na jeden okres, przy
założeniu, że nie zmieniono przepisów.

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku braku zmiany przepisów prognozowane łączne dochody miast z tytułu podatku PIT mogłyby wynieść ponad 18 mld zł. Tymczasem miasta prognozują faktyczne przychody z tytułu PIT na 2022 r.
na poziomie 15,4 mld zł, czyli na poziomie 2020 r.
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Poniższy wykres obrazuje sumę dochodów miast UMP dla lat 2018-2022 (prognoza) z linią trendu na rok 2023.

Źródło: opracowanie własne.

Na skutek spadku dochodów z tytułu PIT w 2022 r. linia trendu dla
roku 2023 zostaje spłaszczona do poziomu niecałych 17 mld zł. W 2023 r.
miasta nie osiągną nawet przychodów z tytułu PIT, jakie miały w 2021 r.
Następuje cofnięcie rozwoju o około 2-3 lata.
Wykresy z linią trendu na 2 i 3 lata:
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Źródło: opracowanie własne.

5.2. Opinie
Poniżej zamieszczono pełne opinie przygotowane przez autorytety z zakresu finansów publicznych – profesorów pracujących w trzech różnych uniwersytetach. Przedstawione opinie częściowo pokrywają się
z propozycjami przedstawionymi w części 4, jednak mają one charakter autorskiego spojrzenia i mogą prezentować różne punkty widzenia
na omawianą tematykę. W opinii całego zespołu ważne jest, aby takie
różnorodne spojrzenia mogły być przedstawiane wyraziście na etapie
dyskusji o koniecznych reformach. Opinie zostały przytoczone w całości
i dosłownie.
5.2.1. Opinia prof. dr hab. Krzysztofa Surówki
I.

Ogólna ocena finansowej kondycji miast metropolitalnych w wyniku zmian wprowadzonych przez tzw. Polski Ład oraz uzasadnienie
dla proponowanych zmian
Reaktywowanie samorządu terytorialnego w Polsce było pierwszą reformą, polegającą na przejściu do ustroju demokratycznego. Prawna i polityczna istota samorządu terytorialnego w Polsce nie jest kwestionowana
przez żadne ugrupowanie polityczne, bo to wymagałoby zmiany Konstytucji. Natomiast problemem funkcjonowania samorządu terytorialnego
w naszym kraju jest zakres jego samodzielności finansowej. W tym przypadku pojawiają się liczne kontrowersje. Wynikają one z:
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−

dualizmu samorządu terytorialnego, jako podmiotu ukierunkowanego z jednej strony na dostarczanie i finansowanie usług
publicznych a z drugiej na rozwój lokalny i regionalny,
− adekwatności dochodów do zakresu realizowanych zadań.
JST otrzymują za mało środków finansowych na pełne pokrycie kosztów finansowania obligatoryjnych zadań bieżących (np. dotacje celowe
nie są wystarczające na finansowanie zadań zleconych, część oświatowa
subwencji ogólnej w wielu JST nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń, które są regulowane centralnie itp.).
W miastach na prawach powiatu, w tym gminach UMP udziały w PIT
do końca 2021 roku były głównym źródłem występowania nadwyżki operacyjnej, która jest niezbędna do finansowania działalności inwestycyjnej.
Wdrożenie Polskiego Ładu oznacza spadek dochodów JST, zwłaszcza dużych miast.
Wpływy z PIT w latach 2020–2022 uległy radykalnej redukcji
z powodu:
− podniesienia limitu z 250 tys. EUR do 2 mln EUR uprawniającego
małe podmioty gospodarcze do wyboru ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych (wpływy z „ryczałtu” w 100% są dochodem
budżetu państwa),
− wprowadzeniu w PIT tzw. ulgi dla „młodych” tj. dla osób do ukończenia 26 lat,
− zwiększenia kwoty wolnej od podatku,
− obniżenia stawek podatkowych, zwiększenia przedziałów
opodatkowania,
− wprowadzenia PIT „0” dla emerytów i rodzin wielodzietnych.
Samorządom ma to być rekompensowane, poprzez uzupełnienie części wyrównawczej subwencji ogólnej (co nastąpiło pod koniec 2021 roku
w wys. 8 mld zł i zostanie powtórzone pod koniec 2022 roku w wys. około
13 mld zł), a także poprzez wprowadzenie w 2023 roku nowej części subwencji ogólnej tzw. części rozwojowej.
Wydaje się, że poprawi to płynność finansową gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ale nie poprawi kondycji finansowej dużych miast.
Ponadto oznacza to dalszy wzrost redystrybucyjnej funkcji budżetu
(transfery stanowią już około 65% wydatków budżetu państwa. Około 40% tej kwoty to dotacje i subwencje dla JST). Należy to postrzegać
jako dalsze uzależnienie finansów JST od decyzji władz centralnych.
Wdrożenie Polskiego Ładu powoduje pogorszenie sytuacji finansowej, zwłaszcza dużych miast, którym potrzebne są dochody własne
na utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. Dochody te muszą wygenerować nadwyżkę operacyjną, aby miasta te
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mogły pożyczać pieniądze. Z własnych dochodów nie będą one w stanie
realizować inwestycji.
Wolumen budżetu gmin UMP (wydatki) w 2022 roku to około
65 mld zł (wszystkich miast na prawach powiatu 90 mld zł).
Planowane wydatki majątkowe gmin UMP w 2022 roku to
14,2 mld zł (w 2021 roku wyniosły 9 mld zł).
Zewnętrzne środki na inwestycje (są to dotacje z budżetu państwa
i funduszy celowych) wyniosą 3,5 mld zł (w 2021 wyniosły 2,4 mld zł).
Niewątpliwie jednym z najważniejszych parametrów, który
decyduje o możliwościach rozwojowych jest nadwyżka operacyjna gmin. Dla gmin UMP nadwyżka operacyjna przedstawia się
następująco:
2021 - 5648 mln zł,
2022 – 2799 mln zł (spadek o 50%)
Wpływy z PIT gmin UMP
2021 – 19,2 mld zł
2022 – 15,4 mld zł (spadek o 20%, przy 15% inflacji).
Sytuację finansową poszczególnych 12 gmin UMP w latach 2021–2022
przedstawiają poniższe wielkości:
Białystok
Wolumen budżetu 2022 – 2,1 mld zł
Wydatki majątkowe 2022 – 317 mln zł
Nadwyżka operacyjna
2021 – 100 mln zł		
PIT 2021 – 492 mln zł
2022 – 6 mln zł		
PIT 2022 – 432 mln zł (minus 60 mln zł)
Bydgoszcz
Wolumen budżetu 2022 – 2,5 mld zł
Wydatki majątkowe 2022 – 604 mln zł
Nadwyżka operacyjna
2021 – 244 mln zł		
PIT 2021 – 574 mln zł
2022 – 26 mln zł		
PIT 2022 – 490 mln zł (minus 84 mln zł)
Gdańsk
Wolumen budżetu 2022 – 4,5 mld zł
Wydatki majątkowe 1,1 mld zł
Nadwyżka operacyjna
2021 – 490 mln zł		
PIT 2021 – 1000 mln zł
2022 – 33 mln zł		
PIT 2022 – 938 mln zł (minus 62 mln zł)
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Katowice
Wolumen budżetu 2022 – 2,8 mld zł
Wydatki majątkowe 2022 - 788 mln zł
Nadwyżka operacyjna
2021 – 200 mln zł		
PIT 2021 – 653 mln zł
2022 – 7 mln zł		
PIT 2022 – 561 mln zł (minus 92 mln zł)
Kraków
Wolumen budżetu 2022 - 7,1 mld zł
Wydatki majątkowe 2022 – 1,5 mld zł
Nadwyżka operacyjna
2021 – 200 mln zł		
PIT 2021 – 2,0 mld zł
2022 – 100 mln zł		
PIT 2022 – 1,8 mld zł (minus 200 mln zł)
Lublin
Wolumen budżetu 2022 – 2,7 mld zł
Wydatki majątkowe 2022 – 499 mln zł
Nadwyżka operacyjna
2021 – 120 mln zł		
PIT 2021 – 594 mln zł
2022 – 36 mln zł		
PIT 2022 – 511 mln zł (minus 83 mln zł)
Łódź
Wolumen budżetu 2022 – 5,5 mld zł
Wydatki majątkowe 2022 – 1,5 mln zł
Nadwyżka operacyjna
2021 – 538 mln zł		
PIT 2021 – 1,3 mld zł
2022 – 200 mln zł		
PIT 2022 – 1,1 mld zł (minus 200 mln zł)
Poznań
Wolumen budżetu 2022 – 5,0 mld zł
Wydatki majątkowe 2022 – 1,6 mld zł
Nadwyżka operacyjna
2021 – 490 mln zł		
PIT 2021 – 1,3 mld zł
2022 – 176 mln zł		
PIT 2022 – 1,16 mld zł (minus 140 mln zł)
Rzeszów
Wolumen budżetu 2022 – 1,9 mld zł
Wydatki majątkowe 2022 – 424 mln zł
Nadwyżka operacyjna
2021 – 104 mln zł		
PIT 2021 – 358 mln zł
2022 – 0 mln zł		
PIT 2022 – 313 mln zł (minus 45 mln zł)
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Szczecin
Wolumen budżetu 2022 – 3,3 mld zł
Wydatki majątkowe 2022 – 1,1 mld zł
Nadwyżka operacyjna
2021 – 217 mln zł		
PIT 2021 – 704 mln zł
2022 – 209 mln zł		
PIT 2022 – 613 mln zł (minus 91 mln zł)
Wrocław
Wolumen budżetu 2022 - 6,0 mld zł
Wydatki majątkowe 2022 – 1,3 mld zł
Nadwyżka operacyjna
2021 – 645 mln zł		
PIT 2021 – 1,7 mld zł
2022 – 6 mln zł		
PIT 2022 – 1,5 mld zł (minus 2 mld zł)
Warszawa
Wolumen budżetu 2022 – 21,4 mld zł
Wydatki majątkowe 2022 – 3,3 mld zł
Nadwyżka operacyjna
2021 – 2,3 mld zł		
PIT 2021 – 6,9 mld zł
2022 – 2,0 mld zł		
PIT 2022 – 6,0 mld zł (minus 900 mln zł)
Spadek wpływów z PIT w gminach UMP w 2022 roku, w stosunku do
2021 wyniesie 3,8 mld zł, w tym w Warszawie 900 mln zł.
Wszystkie te niekorzystne zmiany są konsekwencją reform związanych
z Polskim Ładem. W przypadku recesji gospodarczej sytuacja finansowa
miast UMP ulegnie dalszej regresji. Likwidacja podmiotów gospodarczych,
wzrost bezrobocia przy wysokiej inflacji oznaczać będzie dalsze zmniejszanie wpływów z udziałów w PIT. Przy obecnej konstrukcji tego podatku
duże miasta będą mieć problem z zapewnieniem płynności finansowej
a zwłaszcza z pozyskiwaniem środków na utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. Może to w perspektywie nawet doprowadzić
do takiego uzależnienia dużych miast od administracji rządowej, że ich
mienie stanie się majątkiem Skarbu Państwa. Zwłaszcza, że w dużej części
ich majątek można zaliczyć do tzw. infrastruktury kryzysowej.
Zaproponowane w tezach raportu rozwiązania o charakterze doraźnym są w pełni uzasadnione. Dotyczy to w szczególności obniżenia
stawki VAT na usługi dotyczące gospodarki odpadami z 8% do stawki 0%,
sfinansowanie ze środków budżetu państwa wzrostu kosztów funkcjonowania
komunikacji publicznej (zeroemisyjnej), zmiany metody podziału subwencji
rozwojowej (rekompensującej ubytki dochodów z PIT) na wprost proporcjonalną do utraty dochodów w danym roku budżetowym, zwaloryzowanie

36

kwoty subwencji oświatowej JST na 2022 rok o wskaźnik bieżącej inflacji,
sfinansowanie ze środków budżetu państwa wzrostu kosztów funkcjonowania ciepłownictwa komunalnego w zakresie wzrostu cen paliw i surowców energetycznych oraz w związku ze wzrostem cen praw do emisji
CO2, którego beneficjentem jest budżet państwa.
Wprowadzone rozwiązania mogłyby się przyczynić krótkookresowo
do poprawy sytuacji finansowej dużych miast. W dalszej perspektywie
należy jednak zmodyfikować system finansowania jednostek samorządu
terytorialnego tak, aby zapewnić, zwłaszcza dużym miastom, zwiększenie
dochodów własnych.
Polska ratyfikowała EKSL, która zakłada, że przynajmniej część dochodów społeczności lokalnych powinny stanowić dochody własne. Duże
miasta, ze względu na posiadaną infrastrukturą techniczną i społeczną
tych dochodów potrzebują więcej. Dochody własne generują nadwyżkę
operacyjną, bez której rozwój jest niemożliwy.
W ciągu najbliższych dwóch miesięcy nie da się tak naprawdę
oszacować, jaka będzie sytuacja finansowa gmin UMP w kolejnych
latach. Aby to było możliwe, należy:
− znowelizować ustawę budżetową na rok 2022,
− zweryfikować Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPF)
(zatwierdzany przez rząd na 4 lata).
Dopiero wtedy poszczególne JST powinny zmienić swoje wieloletnie plany finansowe (WPF). Obecne są one całkowicie nierealne.
Oczywiście dotyczy to także WPF gmin UMP.
II. Propozycje rozwiązań docelowych
Jeśli chodzi o działania docelowe, to proponuję następujące rozwiązania, które nie w każdym punkcie pokrywają się z rozwiązaniami
zaproponowanymi w tezach do raportu.
1. Znaczne zwiększenie udziałów gmin w PIT, w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu.
Jeśli wpływy te w niektórych miastach przekroczą określony pułap to nadwyżki mogłyby być przekazywane w ramach redystrybucji poziomej dla słabszych ekonomicznie JST. Redystrybucja
jest uzasadniona, bo nawet wysoki udział w PIT w przypadku
słabych ekonomicznie JST ma znaczenie marginalne. Wydaje się,
że wzrost udziału w PIT jest prostszym rozwiązaniem, aniżeli
wprowadzenie dodatkowego skomplikowanego systemu subwencjonowania JST.
2. W związku z likwidacją karty podatkowej ryczałt od przychodów ewidencjonowanych powinien stać się podatkiem
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lokalnym i w 100% zasilać budżety gmin. Tym bardziej, że po
reformie tego podatku w 2020 roku „wypiera” on PIT z działalności gospodarczej, ze względu na wprowadzenie w nim korzystnych dla małych podmiotów gospodarczych rozwiązań;
uproszczona forma rozliczania, znaczne zwiększenie kwoty
przychodu uprawniającego do stosowania ryczałtu, obniżenie
stawek podatkowych dla wolnych zawodów. Alternatywnym
rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie udziałów dla JST
w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych tak jak jest
w przypadku PIT na zasadach ogólnych. Obecnie jest to w 100%
podatek stanowiący dochód budżetu państwa, a szacowane wpływy z tego podatku po dokonanej jego reformie mogą stanowić
nawet kilkanaście miliardów złotych.
Podjęcie prac nad reformą podatku od nieruchomości, który
w 100% jest podatkiem lokalnym (jest to bardzo niepopularna
propozycja, zwłaszcza w okresie inflacji, recesji i spadku dochodów społeczeństwa, ale należy zwrócić uwagę, że w przypadku
stawek dotyczących budynków mieszkalnych oraz tzw. gruntów
„pozostałych” podatek jest wręcz symboliczny, a jeśli chodzi
o podmioty gospodarcze to stawki są wysokie, ale po pierwsze podatek zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodów,
a po drugie w całości kosztów firm nie odgrywa istotnej roli).
Zwrot JST płaconego PTU, w związku działalnością inwestycyjną (natomiast nie jestem zwolennikiem udziałów JST w PTU
i akcyzie).
Procentowe powiązanie wysokości subwencji (w tym zwłaszcza części oświatowej) z dochodami budżetu państwa (tak było
przed rokiem 2004, kiedy część oświatowa subwencji ogólnej
stanowiła 12,8% dochodów budżetu państwa). Przedstawiam
tę propozycję jako alternatywną do uzależnienia kwoty subwencji od wielkości PKB (planowanego czy wykonanego
w ubiegłym roku?).

5.2.2. Opinia prof. dr hab. Beaty Zofii Filipiak
I.

Ogólna ocena finansowej kondycji miast metropolitalnych
w wyniku zmian wprowadzonych przez tzw. Polski Ład
Opracowanie podnosi problem oceny samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) i oceny jej z punktu widzenia „respektowania zasady adekwatności środków do zadań” przez rządzących.
Autorzy odnoszą się do poglądu, że „ Państwo winno dać samorządom
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poczucie stabilizacji finansowej i stworzyć warunki do rozwoju realizacji potrzeb mieszkańców, ale także określić takie kierunki zmian, które
w przyszłości spowodują umocnienie wspólnot.” Biorąc pod uwagę art. 9
EKSL oraz art. 167 Konstytucji RP opracowanie podnosi istotny problem
występujący na poziomie JST, a dotyczący adekwatności systemu finansowania w stosunku do realizowanych zadań.
Ostatnie trzy lata to niełatwy okres dla JST. Nieoczekiwane skutki
pandemii COVID 19 miały swoje odzwierciedlenie zarówno po stronie
dochodowej, ale i wydatkowej. Biorąc pod uwagę tylko samą dynamikę
dochodów udziałów w CIT i PIT to gwałtowne tąpnięcie, ale tylko w sferze
udziałów w PIT dotyczy roku 2022 – wynikające z przyjętych rozwiązań
w Polskim Ładzie.
W zasadzie tąpnięcie to cofnęło JST, które w głównej mierze stronę
dochodową opierają na udziałach w PIT (gminy, miasta i miasta na prawach powiatu), do poziomu roku 2019.
Spadki dochodów w zakresie udziałów w PIT i ich dotkliwość można ocenić tylko w konfrontacji ze stroną wydatkową. Należy podkreślić,
że w pierwszej kolejności dochody są przeznaczane na wydatki bieżące
związane z realizacją zadań JST, potem w kolejności można mówić o wydatkach inwestycyjnych. Gwałtowny wzrost kosztów realizacji usług publicznych połączony ze spadkiem dochodów budżetowych wpływa istotnie na
poziom tzw. nadwyżki operacyjnej. Jeśli zmierza ona do poziomu zerowego,
to równocześnie blokuje możliwości inwestycyjne JST. I to jest największy
skutek dla JST wprowadzanych regulacji w zakresie Polskiego Ładu.
Skutki wprowadzanych regulacji akcentowane są przede wszystkim
jako korzyści dla podatników, ale już nie konfrontowano ich z dostępnością, cenami i jakością usług publicznych świadczonych na rzecz tych
samych podatników na poziomie JST. System stabilizacji ubytków w dochodach nie dotyczy zabezpieczenia przede wszystkim możliwości realizacji zadań o charakterze bieżącym. Przy rosnących kosztach realizacji
zadań publicznych przez JST należy się spodziewać rezygnacji z realizacji
zadań inwestycyjnych. W skrajnych przypadkach przy dostępności środków zewnętrznych na zadania o charakterze majątkowym przy oczekiwanym wkładzie własnym JST rezygnacja z realizacji takich zadań może
stać się powszechna.
II. Uzasadnienie dla proponowanych zmian
Propozycje zmian w systemie finansowania JST obejmują poszczególne
obszary, w których od jakiegoś czasu widoczne są istotne dysfunkcje.
1. Propozycje w zakresie wzrostu udziału w PIT w zasadzie dwukrotnie tj. dla gmin o 38,05 pkt. proc., tj. z 38,34 do 76,39%; dla
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powiatów o 10,17 pkt. proc., tj. z 10,25 do 20,42%; dla województw
o 1,59 pkt. proc., tj. z 1,60 do 3,19% - jakkolwiek ma to swoje uzasadnienie w prognozach sytuacji finansowej całego sektora JST
w Polsce. Ale zauważyć należy, że w takim przypadku PIT stałby
się podatkiem samorządowym. W takim przypadku można spodziewać się dalszego spadku zainteresowania budżetu państwa
tym podatkiem i jeszcze większymi pokusami jego obniżania.
W budżecie państwa kompensowano by to np. podatkiem VAT
lub CIT, a JST wchodziłyby znowu na ścieżkę spadków dochodów
budżetowych i kolejnych batalii o rekompensaty.
Lepszym i stabilniejszym rozwiązaniem, także z punktu widzenia stabilności prawnej, byłaby dywersyfikacja źródeł zasilania podatkowego budżetów JST. Jeżeli zwiększenie udziałów to
w podatku PIT, CIT i postulowane od lat także w podatku VAT.
Ten ostatni nawet w minimalnej skali stanowiłby element stałego wsparcia budżetów JST. Oparcie dochodów JST, szczególnie
w części gminnej i powiatowej, tylko na tylko na jednym podatku
(PIT) prowadzić może do dużo większych wahań, niż w przypadku trzech proporcjonalnie ułożonych stawkami udziałów
w podatkach PIT, CIT i VAT. W takim przypadku skutki zmian
w regulacjach prawnych dotyczących tych podatków równo odczuwałby budżet państwa jak i budżety JST – w obu przypadkach
in plus i in minus.
Propozycja w zakresie wprowadzenia mechanizmu indeksacji
części oświatowej subwencji ogólnej, poprzez określenie jej wysokości na 3% PKB, pomimo ciekawego rozwiązania, pozostawia
wciąż charakter dotacyjny części oświatowej subwencji ogólnej
ze względu na szczegółowe i coroczne indywidualne podejście
do metod jej kalkulacji. Pomija się przy tym jednak postulat zachowania jednolitego poziomu dostępu do zakładanego poziomu
usług edukacyjnych na poziomie każdej JST. Wiadomym jest,
że JST, w zależności od zasobności, zwiększają poziom finansowania zadań oświatowych ponad środki wynikające z algorytmu
części oświatowej subwencji ogólnej, tym samym może to prowadzić do dysproporcji w poziomie jakości tych usług. Powyższa
propozycja raczej niewiele zmieni, ponieważ dalej będzie oderwana od faktycznych kosztów ponoszonych w oświacie. Problemem w tym przypadku nie jest poziom subwencji oświatowej,
a jej sposób kalkulacji i przyjęty minimalny i pożądany poziom
usług oświatowych świadczonych przez każdą JST, jako beneficjenta części oświatowej subwencji ogólnej. Jeżeli algorytmy
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dla danego poziomu kształcenia i rodzaju jednostek oświatowych będzie zaniżany, to żadna waloryzacja w tym przypadku
nie pomoże.
Propozycja działań doraźnych tzw. Pakiet działań doraźnych
– samorządowa tarcza antyinflacyjna zawiera szereg działań,
które powinny w krótkim okresie czasu częściowo stabilizować
sytuację finansową JST. Jak podkreślają autorzy – nie są to działania długoterminowe, ale takie, które w sposób szybki ustabilizują
i zniwelują zagrożenia wynikające z rosnących cen na rynku,
w szczególności nośników energii.
a. Co do obniżki stawek VAT to propozycja jak najbardziej zasadna, szczególnie, że dotyczy dwóch istotnych sfer świadczonych usług na rzecz mieszkańców tj. gospodarki odpadami
i transportu publicznego.
b. Sfinansowanie ze środków budżetu państwa wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji publicznej (zeroemisyjnej)
w zakresie wzrostu cen energii elektrycznej w związku ze
wzrostem cen praw do emisji CO2, które w całości trafiają do
budżetu państwa, która to propozycja z jednej strony zniweluje koszty wzrostu cen energii elektrycznej, ale z drugiej nie
będzie pogłębiać niechęci JST do transformacji transportu
publicznego w kierunku taboru zeroemisyjnego.
c. Urealnienie kwot referencyjnych na 2022 r. zapisanych w nowelizacji ustawy o dochodach JST – łączne podniesienie ich
sumy o 10 mld zł – to wręcz konieczność. W obecnej sytuacji
wzrost wpływów budżetowych wynikających ze wzrostu inflacji nie trafia do JST. Częściowo naprzeciw temu wychodzi
projekt zmiany ustawy o dochodach JST i zwiększenie poziomu udziałów w podatku PIT dla JST jeszcze w 2022 roku
o kwotę ponad 13 mld zł.
d. Zmiana metody podziału subwencji rozwojowej (rekompensującej ubytki dochodów z PIT) na wprost proporcjonalną do utraty dochodów w danym roku budżetowym
to propozycja, która promuje JST realizujące zadania inwestycyjne. Coraz bardziej widoczna jest sytuacja, w której
JST zaczynają odczuwać brak pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, tym samym zagrożona jest
relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Tym samym uzupełnianie środków na zadania inwestycyjne jako
rekompensata utraty dochodów, to nie wydaje się fortunny
kierunek zmian.
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Pozostałe propozycje doraźnej interwencji jeszcze w 2022
roku nie podlegają dyskusji zwłaszcza w zakresie interwencji
wynikającej ze wzrostu kosztów funkcjonowania ciepłownictwa komunalnego w zakresie wzrostu cen paliw i surowców
energetycznych. Natomiast propozycja zwaloryzowania kwoty
części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o wskaźnik
bieżącej inflacji według odczytu dotyczącego stanu na koniec
czerwca 2022 r. tj. o 15,6 % może jednak budzić wątpliwości,
czy w sferze usług oświatowych będzie to adekwatny poziom.
Czynniki, które w sposób istotny wpłyną na poziom kosztów
realizacji usług w oświacie to przede wszystkim koszty energii i ogrzewania oraz zmian wynagrodzeń wynikających ze
zmiana w karcie nauczyciela, a także w zakresie płacy minimalnej. Raczej należałoby szacować prognozowany koszt tych
głównych pozycji, a nie posługiwać się wskaźnikiem, który
w głównej mierze jest determinowany wzrastającymi cenami
żywności.

III. Dodatkowe propozycje zmian
W związku z wciąż mało stabilną koniunkturą w gospodarce trudno także
prognozować w jakim kierunku będzie się rozwijała sytuacja i jak będzie ona wpływać na finanse JST, w szczególności gmin, które realizują
podstawowe usługi na rzecz mieszkańców takie jak: oświata, transport
publiczny, gospodarka odpadami itp., które to szczególnie ze względu
na drastyczny wzrost cen energii elektrycznej i gazu może doprowadzić
do skrajnych sytuacji i zagrożenia utraty możliwości realizacji wskazanych zadań publicznych przez JST. Z tego też powodu chyba bardziej
zasadnym rozwiązaniem jest skupienie się na działaniach doraźnych,
które w sposób szybki będą niwelować do tej pory nieoczekiwane skutki
wzrostu cen w gospodarce, ale w szczególności tych dotyczących nośników energii.
Nie wydaje się dobrym momentem dyskusja o zmianach systemowych, ponieważ punktem odniesienia będzie obecna sytuacja, a trudno
prognozować w jaki kierunku będą zmierzać zmiany na rynku i gospodarce oraz jaka będzie polityka rządu i państwa. Dla przypomnienia
można wskazać zmiany w sposobie dystrybucji udziałów w PIT i CIT,
które obecnie, przy gwałtownym wzroście cen pozbawiają istotnej części dochodów wynikających z nieplanowanych rosnących wpływów
z tytułu podatku CIT i PIT. W tym samym czasie JST otrzymują stałe
kwoty udziałów w podatkach, które wynikają z prognoz w zasadzie już
nieaktualnych.
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Propozycja zmian to powrót do rozwiązań w zakresie udziału w podatkach CIT i PIT, i wpłat wynikających z rzeczywistych wpływów
tych podatków do budżetu państwa. Wzrost udziałów w tych podatkach
z uwzględnieniem także udziału w podatku VAT. Dywersyfikacja źródeł
dochodów to także stabilizacja i kompatybilność do celów, które realizuje
rząd. W przypadku zmian wpływających na spadek dochodów z jednego
źródła pojawiają się rozwiązania zwiększające wpływy z innych. Tym
samym JST także weszłyby w taki system. System finansowania powinien charakteryzować się wyższą odpornością na zmiany koniunktury,
ale również zapewniać możliwość dokonywania interwencji publicznej
w sytuacjach kryzysowych.
Reasumując, należy stwierdzić, że istnieje konieczność przeprowadzenia dogłębnych, systemowych reform w zakresie finansowania JST.
Istniejące rozwiązania są doraźne i nie rozwiązują narastających problemów. Konieczne jest spojrzenie na system finansowania JST nie tylko
z punktu widzenia Unii Metropolii Polskich (aglomeracje) czy też Związku
Miast Polskich, ale zmiany należy prowadzić kompleksowo z uwzględnieniem specyfiki i interesów najmniejszych JST, tj. gmin wiejskich i słabo
zaludnionych.
5.2.3. Opinia prof. dr hab. Leszka Patrzałka
1.

Ogólna ocena sytuacji finansowej miast metropolitarnych
w wyniku zmian wprowadzonych przez tzw. Polski Ład
W latach 2019–2022 w istotny sposób pogorszyła się sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, przy czym skutki kryzysu pandemicznego i wprowadzonych zmian w podatku dochodowym
od osób fizycznych wdrożonych w ramach rządowego programu Polski
Ład w największym stopniu objęły budżety miast na prawach powiatu, w tym szczególnie miast metropolitarnych. Polityka redystrybucyjna
w Polsce, transferująca dochody podatkowe od zamożniejszych jednostek
samorządu terytorialnego do najbiedniejszych powoduje, że miasta metropolitarne nie dysponują znacząco większymi środkami publicznymi
– biorąc pod uwagę konieczność utrzymania i rozbudowywania infrastruktury na zaspokojenie potrzeb swoich mieszkańców – w porównaniu
z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego. Co więcej znaczna
część udostępnianych i finansowanych z budżetów miast metropolitarnych usług publicznych jest oferowana szerszemu gronu odbiorców niż
tylko mieszkańcy miast metropolitarnych, mają one bowiem wyraźnie
dodatni bilans dojazdów do pracy.
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Tabela 1. Struktura podstawowych dochodów podatkowych budżetów miast na prawach powiatu w latach 20219–2021(w %)
Wyszczególnienie

2019

2020

2021

PIT

45,3

43,1

43,2

CIT

4,8

4,7

5,0

Podatek od nieruchomości

16,4

16,5

15,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: danych Ministerstwa Finansów.

W strukturze dochodów i wydatków budżetów miast metropolitarnych w latach 2020–2022 zmniejsza się udział dochodów własnych
w dochodach ogółem, w znacznym stopniu zwiększa się udział dotacji
celowych, zwiększa się pula środków publicznych o statusie dochodów
własnych, które de facto są powiązane z konkretnie określonymi wydatkami budżetowymi, zmniejsza się udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. W miastach metropolitarnych notuje się znaczne osłabienie
aktywności inwestycyjnej. Warto przypomnieć, że dynamika poziomu
wydatków inwestycyjnych budżetów miast na prawach powiatu w 2010
roku w porównaniu z 2005 rokiem kształtowała się na poziomie 216,5%.
Tak bardzo duże osłabienie dynamiki wydatków inwestycyjnych w miastach na prawach powiatu w analizowanym okresie jest konsekwencją
wyraźnego zmniejszenia się poziomu nadwyżki operacyjnej w budżetach
tych miast oraz przyhamowania finansowania i współfinansowania przez
miasta programów i projektów unijnych.
Konsekwencją zarysowanych powyżej zmian w strukturze dochodów
i wydatków miast jest ograniczenie w znacznym stopniu samodzielności
finansowej władz samorządowych. Rośnie też nieprzejrzystość regulacji,
które w bezpośredni sposób oddziaływają na zarządzanie finansami miast
metropolitarnych, a w szczególności regulacji dotyczących procedur i zasad przekazywania transferów z funduszy publicznych, np. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
W warunkach nasilających się z roku na rok niekorzystnych tendencjach systemowych w finansach samorządu terytorialnego pojawia się
potrzeba kompleksowych, a nie fragmentarycznych zmian w finansach
samorządu terytorialnego w Polsce, które przywracałyby zgodność systemu finasowania jednostek samorządu terytorialnego z pozycją ustrojową
samorządu terytorialnego.
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2.
Opinia na temat proponowanych zmian
Proponowany w przedstawionych tezach zakres zmian w systemie finansów samorządu terytorialnego obejmuje z jednej strony zmiany
o charakterze systemowym, które ograniczają się do podwyższenia procentowych udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych/wzrost udziałów PIT
łącznie do 100,0% i wprowadzenia mechanizmu indeksacji części oświatowej subwencji ogólnej poprzez określenie jej wysokości na poziomie
3% PKB, a z drugiej strony pakiet działań doraźnych obejmujący obniżenie stawki VAT na usługi transportu publicznego i usługi dotyczące
gospodarki odpadami, urealnienie kwot referencyjnych na 2022 r. zapisanych w nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmiany metod podziału subwencji rozwojowej, zwaloryzowanie
kwoty subwencji oświatowej o wskaźnik bieżącej inflacji, sfinansowanie
ze środków budżetu państwa wzrostu kosztów funkcjonowania ciepłownictwa komunalnego.
Przy dążeniu do konkretnych systemowych zmian w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce warto i trzeba odwołać się
do wypracowanych w teorii finansów samorządu terytorialnego zasad
organizacji finansów samorządu terytorialnego oraz zasad podziału zadań publicznych i źródeł dochodów publicznych pomiędzy państwo i samorząd terytorialny takich jak: samodzielność finansowa, adekwatność,
subsydiarność, powiązanie źródeł dochodów z miejscem ich powstawania, stabilność, zróżnicowanie i elastyczność, transparentność. Zasady te
wskazują na najważniejsze, wzorcowe, pożądane cechy zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego i powinny być co najmniej
w dostatecznym stopniu brane pod uwagę przez ustawodawcę. Część
tych zasad ma formalny charakter i jest uwzględniona w obowiązujących
przepisach24, a część ma charakter postulatów w różnym stopniu realizowanych w obowiązujących w poszczególnych państwach systemach
finansów samorządu terytorialnego.
Proponowane zmiany o charakterze systemowym, które w założeniach mają odbudować system zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, nie nawiązują w mojej opinii w dostatecznym
stopniu do tych zasad. System finansów samorządu terytorialnego w Polsce potrzebuje spójnych, kompleksowych i konsekwentnie przeprowadzanych zmian. Tymczasem kluczowa proponowana zmiana polegająca
na podwyższeniu procentowych udziałów jednostek samorządu terytorialnego w PIT łącznie aż do 100,0% obarczona jest wadami i nie
24 Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Dz.U. z 1994 r. nr 124, poz. 607.
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uwzględnia zasad organizacji systemu finansów samorządu terytorialnego, w tym szczególnie zasady samodzielności finansowej czy zasady
zróżnicowania i elastyczności. Podstawową wadą udziałów jednostek samorządu terytorialnego w PIT jest to, że udziały nie uwzględniają zróżnicowanej bazy podatkowej różnych kategorii gmin, np. biednych gmin
typowo wiejskich i bogatych gmin wiejskich okalających duże miasta, czy
też miast na prawach powiatu. Jeszcze większym problemem jest fakt,
że na wysokość dochodów z tego tytułu oddziałują wprowadzane przez
ustawodawcę zmiany w konstrukcji podatków dochodowych, które są
wyrazem polityki fiskalnej państwa. Zmiany te w ostatnich trzech latach,
takie jak zwolnienie osób, które nie ukończyły 26 lat i obniżenie stawki PIT
z 18% do 17% czy też podwyższenie kwoty wolnej od podatku i obniżenie
stawki do 12% spowodowały ubytek dochodów budżetowych jednostek
samorządu terytorialnego, który nie został jednostkom samorządu terytorialnego zrekompensowany, co miało negatywny wpływ na poziom
i stabilność ich dochodów budżetowych. W kolejnych latach, w warunkach realizowanej w Polsce dyskrecjonalnej polityki fiskalnej państwa,
zmiany te cyklicznie będą wprowadzane, przy niedostatecznym uwzględnieniu sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Stąd też
uważam, że podwyższanie udziałów w PIT łącznie aż do 100,0% nie jest
dobrym rozwiązaniem, szczególnie z punktu widzenia gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich, w których niewielu jest podatników PIT mieszczących się w drugim przedziale podstawy opodatkowania.
Drugą proponowaną zmianą w systemie finansów samorządu terytorialnego o charakterze systemowym jest wprowadzenie mechanizmu
indeksacji części oświatowej subwencji ogólnej poprzez określenie jej
wysokości na poziomie 3% PKB. W sytuacji braku formalnoprawnych
gwarancji wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w danym roku
budżetowym, proponowana zmiana jest rozwiązaniem w pewnym stopniu wychodzącym naprzeciw problemom dotyczącym finansowania usług
edukacyjnych w Polsce. Natomiast proponowana zmiana nie rozwiązuje
wielu innych problemów związanych z finansowaniem oświaty.
Część oświatowa subwencji ogólnej w założeniach jest instrumentem
realizacji celu, którym jest zapewnienie równości w dostępie do edukacji
dzieciom i młodzieży. Część oświatową otrzymują wszystkie jednostki samorządu terytorialnego niezależnie od ich zdolności dochodowej, a kwota
ta jest dzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu określonego w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku. Dochody z tytułu części oświatowej subwencji nie są przypisane żadnym skonkretyzowanym
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celom oświatowym, nie można więc mówić o właściwej mierze adekwatności tych dochodów do potrzeb poszczególnych jednostek samorządu
terytorialnego.
Proponowane działania doraźne, obejmujące zmiany regulacji dotyczących obniżenia stawek VAT do stawki 0% na usługi dotyczące gospodarki odpadami i usługi transportu publicznego, urealnienia kwot
referencyjnych na 2022 r, zwaloryzowanie kwoty subwencji oświatowej
na 2022 rok o wskaźnik inflacji według stanu na koniec czerwca 2022
r. oraz zmiany metod podziału subwencji rozwojowej, z uwagi na coraz
większe i narastające w najbliższym czasie problemy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie możliwości pokrywania wydatków bieżących z pozyskiwanych dochodów budżetowych oceniam jako zasadne
i konieczne. Pozostałe proponowane w opracowaniu zmiany wychodzą
naprzeciw bieżącym problemom gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Z pewnością dla wielu z nich sfinansowanie z budżetu państwa wymienionych zadań publicznych oznacza możliwość zaspokajania potrzeb
w zakresie ciepłownictwa komunalnego czy też komunikacji publicznej.
Pozostaje jednak wątpliwość czy instytucje administracji rządowej powinny bezpośrednio czy też pośrednio (poprzez stworzenie możliwości
dofinansowania) decydować o zakresie przedsięwzięć podejmowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego. Stąd też opinia na temat stosowania i poszerzania instrumentów wspierania finansowego jednostek
samorządu terytorialnego z budżetu państwa i innych funduszy publicznych nie może być jednoznaczna.
3. Dodatkowe propozycje zmian
Proponowane w opracowaniu zmiany o charakterze systemowym nie przewidują zmian w opodatkowaniu nieruchomości. W mojej opinii kluczowe
dla zmian systemowych w systemie finansów samorządu terytorialnego
w Polsce jest zastąpienie mało wydajnego fiskalnie systemu powierzchniowego opodatkowania nieruchomości znacznie bardziej wydajnym
systemem katastralnym, nawiązującym do wartości katastralnej nieruchomości. Podatek od wartości nieruchomości jest podatkiem bardziej
sprawiedliwym od podatku powierzchniowego, wydajniejszym fiskalnie,
stymulującym rozwój lokalnych rynków nieruchomości, ułatwiającym
władzom samorządowym aktywizację gospodarczą oraz racjonalizację zagospodarowania przestrzeni. Wzmocnienie znaczenia podatku od wartości
nieruchomości w systemie zasilania finansowego miast metropolitarnych
byłoby przejawem uwzględnienia i respektowania jednej z zasad podziału źródeł dochodów publicznych między budżetem państwa a budżetami
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jednostek samorządu terytorialnego, jaką jest zasada powiązania źródeł
dochodów z miejscem ich powstawania. Przejawem respektowania tej zasady jest to, że w strukturze dochodów podatkowych budżetów jednostek
samorządu terytorialnego w większości państw występują daniny związane z opodatkowaniem nieruchomości (gruntów, budynków, budowli,
użytków rolnych, terenów leśnych) położonych na danym terenie, udziały
w podatkach dochodowych od podatników mieszkających i działających
na tym terytorium, i dochody związane z takimi formami gospodarowania, jak użytkowanie wieczyste, przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności, gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi.
Podstawową cechą tych dochodów jest to, że pochodzą one ze źródeł znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego i zostały
przekazane tej jednostce w całości i bezterminowo.
Zmiana w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce byłaby ważnym
narzędziem redystrybucji dochodów z majątku, wzmocniłaby źródła zasilania budżetów gmin, w tym szczególnie budżety miast metropolitarnych,
jak również ograniczyłaby spekulacje na rynku nieruchomości. Trzeba
przy tym podkreślić, że zmiany w konstrukcji podatku od nieruchomości w kierunku wprowadzenia podstawy ad valorem musiałyby być powiązane z przeprowadzeniem kolejnych zmian w podatku od dochodów
osobistych.
Kolejne rekomendowane zmiany w systemie finansów samorządu
terytorialnego o charakterze systemowym, które z uwagi na ograniczone
ramy opinii zostaną tutaj zasygnalizowane to:
a)		 poszerzenie zakresu władztwa podatkowego gmin i powiatów
w odniesieniu do stawek podatków lokalnych (w gminach) i opłat
lokalnych,
b) zasadnicza modyfikacja transferów wyrównawczych pod kątem
uwzględnienia w nich szczególnej roli samorządu województwa
jako podmiotu polityki wewnątrzregionalnej oraz uwzględnienia
nie tylko kwestii wyrównywania poziomu dochodów, ale również
zróżnicowanych potrzeb wydatkowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego przy odchodzeniu od założenia,
że subwencję ogólną otrzymują wszystkie jednostki samorządu
terytorialnego,
c)		 zmiana zasad zwrotu podatku od towarów i usług od wydatków jednostek samorządu terytorialnego ponoszonych na cele
inwestycyjne.
Przy rekomendowaniu pozycji zmian w zasilaniu finansowym
jednostek samorządu terytorialnego należy wskazać też na pilną potrzebę zmian w relacjach fiskalnych państwo – samorząd terytorialny.
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Zmiany te powinny spowodować ograniczenie uznaniowości w ustalaniu wysokości transferów z sektora rządowego do budżetów jednostek
samorządu terytorialnego oraz zniesienie ograniczeń w swobodnym
kształtowaniu struktury wydatków z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
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