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1. Kryzys finansowy dotknął wszystkie rozpatrywane w ramach niniejszej notatki państwa 
(Polskę, Czechy, Węgry, Słowację, Słowenię i Chorwację). Na ich sytuację wyraźny wpływ 
miały powiązania ekonomiczne i finansowe, w tym także realizacja polityki w ramach Unii 
Europejskiej. Zdolność krajów Europy Środkowej do poradzenia sobie z nowymi zagrożeniami 
w istotny sposób zależy od silnych i słabych stron gospodarek oraz administracji publicznej 
poszczególnych krajów, jak też od zakresu decentralizacji. Krajami najbardziej podatnymi na 
kryzys są Słowenia i Węgry. Krajami wymagającymi wzmożonej uwagi są Słowacja, Polska, 
Chorwacja, a także, w nieco mniejszym stopniu, Czechy.  

2. Światowe przesilenie gospodarcze, uznane w drugiej połowie 2008 r. za mające wręcz 
naturę kryzysu finansowego, wywołało oczywistą potrzebę reakcji władz publicznych. Owa 
reakcja ma formę wielopoziomową - przyjmuje najczęściej postać międzynarodowych konsul-
tacji wielostronnych (w tym w ramach grup międzynarodowych), uzgodnień regionalnych oraz 
środków krajowych. W takich wymiarach można rozpatrywać reakcje na światowy kryzys fi-
nansowy administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego, z którymi mamy do czy-
nienia w krajach Europy Środkowej1.  

3. Powstałe w  wyniku kryzysu finansowego zaburzenia szybko przeniosły się z rynku in-
strumentów kredytowych na inne segmenty rynków finansowych. Początkowo miały one wy-
łącznie charakter finansowy, ale wraz z nasilaniem się kryzysu zaczęły również oddziaływać 

                                                 
1 Na podstawie raportu K. Davey, The Impact of the Economic Downturn on Local Government in Europe, Buda-
peszt 2010; Deklaracji Europejskich Ministrów  odpowiedzialnych za władze lokalne i regionalne, konferencja 
Rady Europy w dniach 16-17 listopada 2009, Utrecht; Deklaracji Europejskich Ministrów odpowiedzialnych za 
władze lokalne i regionalne, konferencja Rady Europy w dniach 3-4 listopada 2011, Kijów; Raportów Banku 
Światowego Doing Business 2013, 2012, 2011; Patrz także: B. Guy Peters, J. Pierre, T. Randma-Liiv, Economic 
Crisis, Public Administration and Governance, 2010; M. Bitner, K. S. Cichocki, Finanse podsektora samorządo-
wego w wybranych krajach OECD w latach 1999–2010, Samorząd Terytorialny 2012, nr 1-2, s. 5-71 (Artykuł 
przedstawia próbę kompleksowej analizy porównawczej finansów podsektora samorządowego uwzględniającej 
zagadnienia dochodów, wydatków, wyniku operacyjnego, deficytu i długu w krajach Unii Europejskiej oraz in-
nych wybranych krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Analiza taka 
obejmująca okres ostatnich kilkunastu lat umożliwia nie tylko obserwację ogólnych trendów i zjawisk charaktery-
stycznych dla wielu państw, ale także sformułowanie spostrzeżeń i wniosków dotyczących ewolucji systemu 
finansowego podsektora samorządowego w Polsce na tle przemian takiego systemu w innych krajach OECD). 



Dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. UW, oraz dr Beata Marczewska, CSSTiRL UW. Ekspertyza na 
temat Administracja rządowa i samorządowa w okresie kryzysu finansowego - perspektywa środkowoeuropejska  

 - 2 / 9 -

na sektor realny (związany z produkcją i świadczeniem usług), przyczyniając się do znacznego 
osłabienia tempa wzrostu gospodarczego.  

4. Państwa Europy Środkowej w okresie kryzysu powinny zwiększać swoje wysiłki na 
rzecz poprawy funkcjonowania administracji publicznej, zmiany funkcjonowania państwa i 
systemu politycznego. W tym celu państwa Europy Środkowej powinny podjąć działania w 
celu ograniczenia instytucjonalnej słabości państwa i administracji publicznej:  

 wprowadzać skuteczne mechanizmy rozliczalności podmiotów i przedstawicieli władzy 
publicznej (np. kontrola obywatelska organizacji pozarządowych, weryfikacja składanych 
deklaracji politycznych przez profesjonalne think tanki i wyspecjalizowane organizacje po-
zarządowe, monitoring mediów);  

 kształtować kulturę administracyjną zorientowaną na osiąganie wymiernie określonych 
celów rozwojowych, w której procedura jest narzędziem, a nie wartością nadrzędną;  

 formować system wielopoziomowego zarządzania w sferze publicznej i w odniesieniu 
do poszczególnych polityk publicznych;  

 odchodzić od myślenia wertykalnego na rzecz myślenia horyzontalnego w projektowa-
niu i prowadzeniu polityk oraz wdrażaniu programów publicznych;  

 ograniczać niezliczoną liczbę fasadowych komitetów i ciał opiniujących oraz wprowa-
dzać rozwiązania zapewniające praktyczną użyteczność procesów konsultacyjnych (zarów-
no dla władzy publicznej, jak i beneficjentów i interesariuszy jej określonych działań);  

 nasycić administrację publiczną nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komu-
nikacyjnymi (e-administracja, portale, intranet, informatyczne systemy przepływu informa-
cji i dokumentów, bazy danych, informatyczne narzędzia wspierania procesów decyzyj-
nych);  

 wykorzystywać elastyczne i zadaniowe formy organizacyjne wyprowadzane z koncepcji 
organizacji uczącej się (stosowanie płaskich struktur organizacyjnych, wprowadzanie for-
muły zespołów zadaniowych oraz efektywnych systemów informacyjno-komunikacyjnych 
zorientowanych na szybki przepływ informacji i wiedzy);  

 stworzyć wysokiej rangi zaplecze analityczno-projekcyjne rządu;  

 stworzyć system analiz polityk publicznych, także przy pomocy krajowych środowisk 
uniwersyteckich, dostarczający decydentom rzetelnych podstaw do dokonywania strate-
gicznych wyborów;  

 doskonalić kompetencje zawodowe urzędników (skuteczny system szkoleń i doskona-
lenia zawodowego, wprowadzanie bodźców skłaniających do podnoszenia kompetencji za-
wodowych, konkurencyjne systemy rekrutacji pracowników, zobiektywizowane oceny pra-
cownicze oraz planowanie rozwoju zawodowego)2.  

5. Państwa Europy Środkowej w okresie kryzysu powinny kłaść nacisk na podnoszenie 
jakości instytucji administracji publicznej. W ostatnich dwu dekadach podjęto wiele projektów 
badawczych koncentrujących się na jakości instytucji. Wysoko cenione są wskaźniki Banku 
Światowego z serii Government Matters3. W tabeli przedstawiono wartości wskaźników insty-

                                                 
2 T. Geodecki, G. Gorzelak, J. Górniak,  J. Hausner , S. Mazur, J. Szlachta, J. Zaleski, Kurs na innowacje. Jak 
wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Kraków 2012 s. 15-16. 
3 W 2010 r. dotyczyły one 210 państw i terytoriów zależnych. Wskaźniki zostały oparte na kilkuset zmiennych 
gromadzonych przez ponad 30 organizacji, a obejmujących opinię respondentów na temat kluczowych z punktu 
widzenia działalności gospodarczej aspektów funkcjonowania władz publicznych. I choć percepcja nie zawsze 
obiektywnie oddaje rzeczywistość, to z jednej strony, jak zauważają autorzy opracowania, podmioty „opierają 
swoje działania na własnym postrzeganiu, wrażeniach i oglądzie” (D. Kaufmann, A. Kraay, M. Mastruzzi, Gover-
nance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007, World Bank, 2008, s. 3), z dru-
giej strony zaś wielość źródeł wykorzystywanych przy tworzeniu mierników syntetycznych pozwala wyelimino-
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tucjonalnych dotyczące ostatniego dostępnego roku, tj. 2010, i dla porównania roku 2000. Ob-
razują one sytuację w zakresie: rządów prawa, skuteczności rządu (rozumianego jako admini-
stracja publiczna w ogóle) oraz jakości regulacji w 13 krajach UE, dla 9 krajów akcesyjnych 
(bez Malty, Cypru i Słowenii) oraz czterech krajów Europy Południowej. Ich wartości wahają 
się w przedziale od –0,41 do +1,82, przy możliwym przedziale wahań od –2,5 (wartość najgor-
sza) do +2,54. Uzupełnieniem tego obrazu mogą być wskaźniki Banku Światowego z serii Do-
ing Business. Po pierwsze, pozwalają one przyjrzeć się bliżej rozmaitym aspektom jakości in-
stytucji publicznych i praktycznym konsekwencjom słabości tych instytucji5. W rankingu z 
2011 r. Polska zajęła 70. pozycję, co w porównaniu do innych krajów naszego regionu było 
wynikiem słabym. Zwraca uwagę fakt, że inne kraje akcesyjne nie tylko wypadały lepiej od 
Polski, ale skala owej przewagi była wyraźna, jeżeli spojrzymy w kierunku południowym (41. 
miejsce dla Słowacji i 46. dla Węgier, miejsca w przedziale 51–63 dla Bułgarii, Rumunii i 
Czech), i przytłaczająca, jeżeli porównamy się z państwami bałtyckimi (pozycje w drugiej i 
trzeciej dziesiątce na świecie). W krajach śródziemnomorskich gorzej od polskiego sklasyfi-
kowano środowisko instytucjonalne Grecji i Włoch, które w ostatnich latach przeżywają sta-
gnację gospodarczą, co pokazuje też istotny związek między jakością otoczenia instytucjonal-
nego i poziomem międzynarodowej konkurencyjności gospodarki6 a także wskazuje na zależ-
ność między niskim poziomem decentralizacji a kryzysem skutecznego i efektywnego zarzą-
dzania państwem. 

W roku 2013 Polska jest  na 55. miejscu na liście krajów przyjaznych biznesowi w porównaniu 
z 62., które zajmowała w ubiegłym roku. Polska była w ostatnich latach jednym z nielicznych 
jasnych punktów w Europie utrzymując zdecydowany wzrost mimo słabnięcia jego sąsiadów - 
chociaż prognozy na przyszły rok wskazują na spowolnienie tego wzrostu. 

Wskaźniki jakości instytucji w wybranych krajach UE w latach 2000 i 2010 

Rządy prawa Skuteczność rządu Jakość regulacji Kraj 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Polska 0.63 0,69 0,58 0,71 0,63 0,97 

Czechy 0,64 0,95 0,67 1,01 0,77 1,24 

Węgry 0,86 0,78 0,90 0,69 0,98 1,05 

Słowacja 0,30 0,58 0,54 0,85 0,46 1,05 

Źródło: D. Kaufmann, A. Kraay, M. Mastruzzi, The Worldwide Governance Indicators: A Summary of Methodol-
ogy, Data and Analytical Issues, World Bank Policy Research, 2010. 

6. Reformy konsolidacji terytorialnej. Po 1990 r. w wielu krajach Europy Środkowej zmie-
niał się podział terytorialny (administracyjny). Powszechną tendencją była fragmentacja teryto-
rialna wynikająca z podziału funkcjonujących dotychczas jednostek „gminnych”. Taką zmianę 
można było obserwować na przykład w Czechach, Słowenii, Chorwacji, na Słowacji, Wę-
grzech i w niektórych innych krajach. Bardzo często była to reakcja na wcześniejsze, przymu-
sowe łączenie gmin, wprowadzane bez zachowania jakichkolwiek procedur demokratycznych 
w latach 70. XX wieku. Po 1990 r. decentralizacja i autonomia lokalna były rozumiane w nie-
których krajach jako niemal jednoznaczne z prawem każdej (nawet najmniejszej) miejscowości 

                                                                                                                                                           
wać wpływ ewentualnych błędów metodologicznych czy obserwacji znacząco odstających. T. Geodecki et al., 
2012, op. cit.,  s. 34.  
4 T. Geodecki et al., 2012, op. cit.,  s. 34 -35. 
5 T. Geodecki et al., 2012, op. cit.,  s. 35.  
6 T. Geodecki et al., 2012, op. cit.,  s. 36.  
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do posiadania odrębnego samorządu lokalnego. Próby utrzymywania większych gmin były 
traktowane jako zamach na zasadę autonomii lokalnej. W rezultacie w wielu krajach znaczna 
część jednostek samorządowych jest bardzo mała – wiele z nich liczy mniej niż 1000 miesz-
kańców. Z drugiej strony mamy w tej części Europy kraje, w których podział terytorialny jest 
odmienny – przeciętna wielkość gminy, nawet na terenach wiejskich, to przynajmniej kilka 
tysięcy mieszkańców, a jednostek mających mniej niż 1000 mieszkańców nie ma wcale. Do 
krajów takich należy Polska. W sumie jednak zjawisko silnej fragmentacji terytorialnej na naj-
niższym szczeblu podziału terytorialnego jest w Europie Środkowej bardzo częste7.  

7. Po przełomie politycznym w 1990 r. dość szybko zauważono, że mała wielkość gmin 
staje się barierą dla decentralizacji i efektywności, ekonomiczności funkcjonowania samorzą-
dów lokalnych. Z różną intensywnością problem ten był dyskutowany  na Węgrzech, na Sło-
wacji, w Czechach. W nieco innym kontekście – przy okazji dyskusji nad podziałem kraju na 
powiaty i województwa – zagadnienie to pojawiło się także w Polsce. Z kolei np. także w Pol-
sce, gdzie gminy są zazwyczaj duże, od czasu do czasu pojawiały się oddolne naciski na po-
dział gmin (np. rozpad na odrębne jednostki prawie 30 tzw. gmin miejsko-wiejskich w Pol-
sce)8. 

8. Jednak pomimo wspomnianych wyżej dyskusji i faktu, że łączenie jednostek było często 
wymieniane jako potencjalna recepta na problemy krajów z licznymi małymi gminami w cza-
sie kryzysu finansowego, rzadko dochodziło do faktycznego wprowadzenia w życie propono-
wanych zmian9. Istotnym impulsem dla procesów konsolidacji jednostek samorządu terytorial-
nego powinny być bodźce ekonomiczne, choć trzeba mieć świadomość ich ograniczonej sku-
teczności ze względu na bariery o charakterze politycznym i świadomościowym. Przykładowo 
–  przewidywane w Polsce w systemie finansów samorządu terytorialnego zachęty finansowe, 
mające skłonić samorządy do łączenia się w większe jednostki, nie przyniosły oczekiwanych 
efektów. 

9. Reformy terytorialne są zazwyczaj bardzo trudne politycznie i trudności z ich implemen-
tacją nie są tylko specyfiką Europy Środkowej10.  

10. W okresie kryzysu finansowego  konsolidacja terytorialna prowadząca do powstawania 
dużych jednostek samorządowych jest jedną z możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej 
jednostek samorządu terytorialnego. Większe jednostki samorządowe mają większe możliwo-
ści, by podejmować się wykonywania szerszego zakresu zadań. Konsolidacja terytorialna 
umożliwia zatem głębszą decentralizację11.  

 Zjawisko ekonomii skali występuje także w przypadku wielu usług świadczonych przez 
samorządy (najbardziej bezpośrednie dowody dotyczą wydatków na administrację samorzą-
dową12). Dzięki temu wykonywanie niektórych zadań jest w dużych gminach tańsze13. 

 Skoro większe samorządy mogą wykonywać więcej funkcji, można się spodziewać, że 
zainteresowanie mieszkańców polityką lokalną będzie większe. W tym ujęciu konsolidacja 
terytorialna pełni funkcję promotora demokracji lokalnej14.  

                                                 
7 P. Swianiewicz, Reformy konsolidacji terytorialnej – teoria i praktyka Europy Środkowo – Wschodniej część 1, 
2009, http://www.samorzad.lex.pl, 9.01.2013. 
8 P. Swianiewicz, 2009, op. cit. 
9 P. Swianiewicz, 2009, op. cit. 
10 P. Swianiewicz, 2009, op. cit. 
11 P. Swianiewicz, 2009, op. cit.  
12 Por. P. Swianiewicz (red.), Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and 
Eastern Europe, Budapeszt 2002.  
13 P. Swianiewicz, 2009, op. cit. 
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 Organizacja terytorialna, w której podstawowe jednostki są duże, prowadzi do mniej-
szych zróżnicowań poziomu rozwoju i wielkości dochodów budżetowych pomiędzy jed-
nostkami samorządowymi. W związku z tym mniejsze są potrzeby w zakresie wyrównywa-
nia poziomego, które jest zarówno kosztowne dla budżetu państwa, jak i zazwyczaj kontro-
wersyjne politycznie15.  

 Duże samorządy mogą być bardziej efektywne w planowaniu przestrzennym i gospo-
darczym16. 

 Konsolidacja terytorialna pomaga zmniejszyć rozbieżności między granicami jednostek 
administracyjnych i zasięgami przestrzennymi usług świadczonych przez samorządy17.  

11. W dyskusjach prowadzonych w Europie Środkowej szczególną rolę odgrywa pierwszy z 
wymienionych wyżej argumentów, dlatego warto przyjrzeć mu się trochę bliżej18.  

Zwolennicy fragmentacji terytorialnej mają w swoich rękach liczne argumenty. Obrona małych 
jednostek samorządowych koncentruje się zazwyczaj na argumentach demokratycznych. W 
małych gminach relacje pomiędzy politykami lokalnymi i mieszkańcami (wyborcami) są za-
zwyczaj bliższe i bardziej bezpośrednie. Wyższy jest poziom zaufania, przepływ informacji 
jest łatwiejszy, a w rezultacie można się spodziewać, że władze samorządowe działają w spo-
sób lepiej powiązany z preferencjami mieszkańców. Jest wiele opracowań wskazujących, że 
mieszkańcy małych gmin są bardziej usatysfakcjonowani działalnością samorządów (chociaż, 
jak pokazują badania György Hajnala19 oraz Jaroslava Boreckiego i Libora Prudky’ego20 prze-
prowadzone odpowiednio na Węgrzech i w Czechach, reguła ta nie obejmuje najmniejszych 
gmin - liczących mniej niż 1000 mieszkańców. W tym przypadku niska sprawność władz sa-
morządowych przesłania pozytywne cechy małej społeczności lokalnej i negatywnie oddziału-
je na percepcję sprawności samorządu). W większości krajów zainteresowanie mieszkańców 
lokalnymi sprawami publicznymi, mierzone frekwencją w wyborach samorządowych, jest ne-
gatywnie skorelowane z wielkością gminy (potwierdzenie dla krajów Europy Środkowej21). 
Model potwierdzający tę zasadę w krajach Europy Zachodniej przedstawił ostatnio Poul Erik 
Mouritzen22, 23.  

12. Zatem o ile konsolidacja terytorialna jest zazwyczaj łączona ze wzrostem efektywności w 
wykonywaniu różnych zadań, o tyle obecność małych jednostek jest zazwyczaj broniona przy 
użyciu argumentów związanych z ustrojem demokratycznym. W najbardziej rozpowszechnio-
nym ujęciu istnieje zatem alternatywa: albo więcej efektywności, albo więcej demokracji lo-
kalnej. Przy przyjęciu takiego rozumowania nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, czy 
reformy konsolidacji terytorialnej są korzystne, czy też nie. Zależy ona od tego, do których 
wartości przywiązuje się większą wagę. Jeśli decentralizacja jest widziana przede wszystkim w 

                                                                                                                                                           
14 P. Swianiewicz, 2009, op. cit. 
15 P. Swianiewicz, 2009, op. cit. 
16 P. Swianiewicz, 2009, op. cit. 
17 P. Swianiewicz, 2009, op. cit.  
18 P. Swianiewicz, 2009, op. cit. 
19 G. Hajnal, Hopes and Reality: The First Decade of the Hungarian Local Government System in the Eyes of the 
Public, w: P. Swianiewicz (red.), Public Perception of Local Governments, Budapeszt 2001. 
20  J. Borecky, L. Prudky, Public Perception of Local Government in the Czech Republic, w: P. Swianiewicz op. 
cit.  
21 Swianiewicz, 2002, op. cit. 
22 P.E. Mouritzen, The art of the impossible: Reforming local government in Denmark, w: H. Baldersheim, 
L. Rose (red.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders, Londyn 2009.  
23 P. Swianiewicz, 2009, op. cit. 



Dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. UW, oraz dr Beata Marczewska, CSSTiRL UW. Ekspertyza na 
temat Administracja rządowa i samorządowa w okresie kryzysu finansowego - perspektywa środkowoeuropejska  

 - 6 / 9 -

perspektywie funkcjonalnej (jak np. w Polsce24), tworzenie dużych jednostek terytorialnych 
jest uzasadnione25.  

13. W krajach Europy Środkowej administracja lokalna działa w sposób coraz bardziej sfor-
malizowany, bezosobowy, identyczny w całym kraju, bez względu na wielkość gminy, w do-
bie rewolucji informacyjnej informacje są dostępne w każdej miejscowości, między innymi za 
pośrednictwem Internetu.  

14. Dobrowolna współpraca gmin zamiast reform terytorialnych.  

Niektórzy z oponentów reform terytorialnych podnoszą argument, że problem małej skali jed-
nostek samorządowych może być rozwiązany dzięki dobrowolnej, oddolnej współpracy samo-
rządów, wykonujących zadania przekraczające możliwości pojedynczej gminy (powiatu). Nie 
ulega wątpliwości, że jest to alternatywne rozwiązanie, można jednak postawić pytanie, na ile 
jest to realistyczna i efektywna odpowiedź na problemy fragmentacji terytorialnej? Po pierw-
sze, w odróżnieniu od tego, co sugerują czasem zwolennicy tego rozwiązania, dobrowolna 
współpraca jednostek samorządowych nie pojawia się często i nie przebiega bezproblemowo. 
Polityczne problemy związane z przystąpieniem do ugrupowania międzygminnego przypomi-
nają czasem te, które napotyka reforma konsolidacji terytorialnej. Wymaga bowiem kompro-
misów w zakresie interesów poszczególnych zaangażowanych jednostek terytorialnych. Lide-
rzy lokalni muszą się zgodzić na współpracę, a to czasami wymaga ograniczenia własnych 
ambicji politycznych. Efektywna współpraca wymaga wzajemnego zaufania zaangażowanych 
stron, wiemy zaś, że poziom zaufania między ludźmi jest w krajach Europy Środkowej zazwy-
czaj niski. Jest bardzo charakterystyczne, że tam, gdzie znajdujemy liczne przykłady udanej 
współpracy, okazuje się zazwyczaj, że były one silnie wspierane zachętami oferowanymi przez 
krajowe lub europejskie polityki. Znaczenie tych zachęt jest czasem tak duże, że można się 
zastanawiać, czy faktycznie mamy do czynienia ze współpracą dobrowolną, czy też narzuconą 
z zewnątrz. Taki właśnie charakter ma współpraca samorządów w Czechach, na Słowacji czy 
na Węgrzech26. P. Swianiewicz i M. Lackowska27 wykazali z kolei, że poleganie na oddolnej 
współpracy było bardzo nieefektywne jako rozwiązanie problemu koordynacji zarządzania na 
terenie największych aglomeracji w Polsce28.  

15. Drugim nieostrym rozróżnieniem jest sama dystynkcja pomiędzy zmianami granic jed-
nostek terytorialnych (gminnych) i oddolną współpracą międzykomunalną. Przekazywanie 
kolejnych zadań (czasem nawet łącznie z prawem nakładania własnych podatków lokalnych) 
instytucjom współpracy międzygminnej bywa czasem sposobem na faktyczne obejście poli-
tycznych problemów reformy terytorialnej przy równoczesnym marginalizowaniu pozycji sa-
morządów gminnych. Po pewnym czasie de facto dochodzi do stworzenia nowej, mającej 
większy rozmiar, jednostki samorządu terytorialnego, podczas gdy dotychczasowym gminom 
pozostają funkcje nieomal symboliczne przy minimalnej roli w świadczeniu usług publicznych. 
Zamiast politycznie ryzykownej likwidacji gminy, można ją zmarginalizować, przekazując 

                                                 
24 P. Swianiewicz, The Values of Local Democracy as Seen by Mayors in East-Central Europe, w: H Baldersheim, 
M. Illner, H. Wollmann (red.), Local Democracy in Post-Communist Europe, Opladen 2003, s. 263-273. 
25 P. Swianiewicz, 2009, op. cit.  
26 M. Illner, Bottom-up territorial consolidation in the Czech Republic?, w: P. Swianiewicz (red.), Territorial 
Consolidation...; J. Bućek, Inter-Municipal Co-operation in Slovakia, referat wygłoszony na konferencji UNDP, 
LGI i Rady Europy Inter-Municipal Co-operation, 28-30.10.2008 r., Bratysława 2008; E. Somlyodyne Pfeil, The 
Hungarian public service reform - multi-purpose micro-regional associations, w: P. Swianiewicz (red.), Territo-
rial Consolidation… 
27 P. Swianiewicz, M. Lackowska, From Doing Nothing to Metropolitan Government Institutions? Governing 
Metropolitan Areas in Poland, w: J.P. Collin (red.), Metropolitan Governance: Issues and Depictions of Experi-
ments on Four Continents, Montreal 2007, s. 317-343. 
28 P. Swianiewicz, 2009, op. cit.  
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realne uprawnienia nowo stworzonej, większej jednostce terytorialnej. Zjawisko to jest obser-
wowane przede wszystkim w Czechach, na Słowacji czy na Węgrzech29. 

16. Reakcje administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego, na kryzys finansowy 
są schematyczne, nie innowacyjne. Szukanie oszczędności poprzez cięcia wydatków, powięk-
szanie deficytu budżetowego lub zwiększanie podatków występuje w omawianych krajach 
znacznie częściej niż polityka władz, mająca na celu zwiększenie efektywności wydatków i ich 
skuteczności. 

17. O kształcie i wielkości administracji publicznej w krajach Europy Środkowej decyduje z 
jednej strony zakres obowiązków nałożonych na sektor publiczny (na ogół ustawowo) oraz 
akceptowany (pożądany) poziom jakości ich realizacji, z drugiej zaś zakres i skala finansowa-
nia poszczególnych zadań (liczby etatów, wysokości wynagrodzeń, pomieszczeń, wyposażenia 
etc.). Niebagatelny wpływ na funkcjonowanie administracji odgrywają także uwarunkowane 
historycznie rozwiązania instytucjonalne prowadzące do okresowej rozbudowy bądź redukcji 
tego sektora. Warto podkreślić, że dotychczas w  krajach Europy Środkowej  nie formowano 
administracji publicznej w oparciu o jasne wzorce. W rezultacie  administrację tych państw 
cechuje niejednolity model organizacyjny, obejmujący elementy wywodzące się z różnych 
porządków prawno-organizacyjnych: państwa prawnego, idealnej biurokracji, nowego zarzą-
dzania publicznego bądź rządzenia partnerskiego. 

18. Brak konsekwencji we wdrożeniu jednolitej wizji administracji doprowadził do narasta-
nia jej wewnętrznych słabości. Podstawą ich niejednokrotnie jest niewłaściwa proporcja mię-
dzy zakresem powierzonych zadań publicznych, a przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi i 
dostępnym poziomem finansowania. Wśród najważniejszych słabości administracji publicznej 
należy wymienić przede wszystkim brak odpowiedniego planowania i skoordynowania działań 
legislacyjnych, nadmierne sformalizowanie procedur oraz ich zbytnie skomplikowanie w 
sprawach drobnych, przewlekłość postępowania, nadmierny nacisk na formalizację działań, a 
zbyt mały na osiągany efekt. 

19. Stałym kontekstem działania  administracji publicznej jest generalna słabość systemu 
egzekucji prawa, tak w stosunku do obywateli, jak i organów państwa. Nadal obserwuje się 
niepełne wykorzystanie instrumentu dyskusji politycznej oraz szerokich konsultacji, a także 
brak umiejętności wypracowania długofalowych, społecznie legitymizowanych i realnych stra-
tegii i programów. Przedmiotem krytyki jest również nadmierne uzależnienie efektów pracy 
rządu od polityki resortowej, zatarcie odpowiedzialności i niechęć do współpracy administracji 
centralnej i lokalnej, prowadzące do częstego braku koordynacji podejmowanych działań.  

20. Tworzenie profesjonalnego korpusu służby cywilnej. Jest to reakcja na zapotrzebowanie 
administracji publicznej na wykształconą i apolityczną kadrę, będącą w stanie sprostać rosną-
cym wymaganiom obywateli wobec urzędów, odpowiadających za realizację powierzonych 
sferze publicznej zadań.  

21. W okresie kryzysu jednostki samorządu terytorialnego powinny bardziej restrykcyjnie 
kształtować swoją gospodarkę finansową. Potrzebne wydaje się podejmowanie działań zmie-
rzających do racjonalizacji oraz ograniczenia wydatków. W przypadku natomiast długookre-
sowej dekoniunktury powstawać może nawet konieczność redukcji planowanych zadań, które 
w najmniej dotkliwy sposób wpłyną na pogorszenie jakości życia społeczności lokalnych30.  

                                                 
29 P. Swianiewicz, 2013, op. cit.  
30 M. Kogut-Jaworska, 2011, op. cit., s. 329. Wpływ spowolnienia gospodarczego na potencjał wydatkowy gmin 
(na przykładzie województwa zachodniopomorskiego), Zeszyty Naukowe nr 10, Kraków 2011, s. 329; patrz także: 
Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP Warszawa 2009, s. 18 - 21; E. Chojna-Duch, Determi-
nanty polityki fiskalnej wobec globalnego kryzysu ekonomicznego w: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, 
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22. Należy także zwrócić uwagę na niski stopień wykorzystania nowych instrumentów w 
procesie budżetowania, takich jak budżet zadaniowy, którego słuszne idee  nie zostały właści-
wie zaadoptowane w procesie zarządzania sprawami lokalnymi i regionalnymi. Przykładem w 
Polsce jest wyłącznie wdrażana w znaczeniu czysto formalnym na szczeblu budżetu centralne-
go instytucja budżetów zadaniowych i brak jej sformalizowania w obszarze budżetów samo-
rządowych.  

23. Wpływ dekoniunktury na stan finansów samorządowych jest tym bardziej znaczący, im 
bardziej system dochodów budżetowych jest oparty na takich źródłach, których wydajność 
ulega ograniczeniu na skutek dekoniunktury gospodarczej. Przykładem tego rodzaju dochodów 
są dochody polskich samorządów, w strukturze których znaczącą rolę odgrywają udziały w 
podatkach dochodowych. Ponieważ wpływy z tych podatków mogą ulegać osłabieniu na sku-
tek spowolnienia wzrostu gospodarczego, przekłada się to na istotny spadek dochodów budże-
tów samorządowych. Tam natomiast gdzie dochody samorządów oparte są o podatki o charak-
terze majątkowym (zwłaszcza dotyczące posiadania lub własności majątku), spadek ten nie jest 
tak silnie odczuwany przez jednostki samorządu terytorialnego.  

24. W warunkach kryzysu gospodarczego państwa kładą silny nacisk na dyscyplinę fiskalną. 
Stąd wzrasta tu rola instytucji budżetowych służących zapewnieniu tej dyscypliny. Do tych 
instytucji należy zaliczyć ograniczenia budżetowe odnoszące się do poziomu dochodów lub 
wydatków (zasada zrównoważonego budżetu, limity dotyczące wydatków oraz podatków, gło-
sowanie zwiększenia podatków kwalifikowaną większością, uprawnienie organu nadzoru do 
ograniczania konkretnych wydatków, ograniczenia dotyczące zaciągania długu) oraz szczegól-
ne procedury uchwalania i wykonywania budżetów. W tym zakresie silny nacisk należy poło-
żyć na wzrost znaczenia mechanizmów demokracji bezpośredniej, które umożliwią obywate-
lom bezpośredni udział w procesie uchwalania i realizacji budżetu (budżety partycypacyjne)31. 

25. Ograniczanie wydatków w okresie kryzysu finansowego wynika z konieczności dopaso-
wania wysokości wydatków do zmniejszonych i bardziej podatnych na cykl koniunkturalny 
dochodów budżetowych. W okresie takim nie wydaje się zasadne natomiast podejmowanie 
działań na rzecz zwiększania dochodów transferowych z budżetu państwa. Należy brać pod 
uwagę zasadę podziału środków między administrację rządową i samorządową proporcjonalnie 
do zakresu kompetencji i zadań32. 

26. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego wobec dłuższego utrzymywania się zjawisk 
kryzysowych powinny podjąć działania mające na celu szeroko pojęte stymulowanie rozwoju 
gospodarczego na swoim terenie prowadzące do aktywizacji lokalnej bazy podatkowej, inten-
sywniejszej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach gospodarki komunalnej (kon-
traktowanie usług komunalnych), przekazywania na rzecz sektora komercyjnego działalności 
rezerwowanej najczęściej dla sektora samorządowego33. 

                                                                                                                                                           
red. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa 2011, s.13; P. Swianiewicz, J. Łukomska, Spowolnienie gospo-
darcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych , Finanse Komunalne 2010,  nr 5, s. 9; M. Wiewióra, 
Zjawisko kryzysu finansowego jednostki samorządu terytorialnego i jego implikacje dla państwa, Samorząd Tery-
torialny 2009, nr 3 s. 30-31; W. Misiąg, Budżetowe skutki kryzysu światowego systemu finansowego, Finanse. 
Finansowy kwartalnik internetowy  2009, nr 3, www.e-finanse.com . 
31 M. Bitner, Reguła deficytowa jako zasadniczy element „złotej zasady finansów publicznych” w jednostkach 
władzy terytorialnej – próba syntezy, Samorząd Terytorialny 2012 nr 11, s. 24 – 25. 
32 M. Kogut-Jaworska, 2011, op. cit., s. 329.  ; A. Niezgoda, Podział zasobów publicznych między administrację 
rządową i samorządową, Warszawa 2012; E. Kornberger-Sokołowska, Aktualne problemy realizacji zasady ade-
kwatności w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, w pracy zbiorowej Nauka prawa finansowego po 
I dekadzie XX wieku, księga pamiątkowa ku czci prof. A. Kosteckiego, Kraków 2012. 
33 M. Kogut-Jaworska, 2011, op. cit., s. 330.  
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27. Moment spowolnienia gospodarczego i braku środków finansowych, to najlepszy czas 
dla sektora publicznego, by przygotowywać projekty w formule Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego (PPP)34. Jednak formuła ta napotyka na tak wiele barier, że jej praktyczne zasto-
sowanie jest niewielkie, choć wydaje się, że w formule tej przeważają zalety nad  jej manka-
mentami. 

28. Pomimo deklarowanej zasady decentralizacji administracji, w tym także powoływania 
się na unijne zasady partnerstwa, wyraźnie zauważalna jest tendencja do centralizacji działań 
i decyzji, co uwidacznia się w obszarze relacji między władzą centralną a władzami lokalnymi 
i regionalnymi. 

 

                                                 
34 Stwierdził Bartosz Korbus, Fundator Instytutu PPP podczas I Ogólnopolskiego Forum PPPortal.pl. - „Dotych-
czasowe osiągnięcia a przyszłość PPP w Polsce” który odbył się 25 października 2012 r.   


