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W krajach Europy Środkowej administracja rządowa i samorządowa przeszły w ostat-
nich latach szereg istotnych zmian organizacyjnych i funkcjonalnych. Od momentu przywró-
cenia samorządu terytorialnego w państwach regionu, co stało się istotnym elementem procesu 
transformacji systemowej przełomu lat 80. i 90. XX wieku, aż do chwili obecnej, różne czyn-
niki natury politycznej, ekonomicznej wpływały na rozwój struktury i zakres zadań organów 
administracji rządowej i samorządowej. Także obecny kryzys finansowy odciska swoje piętno 
na kształcie i działaniach jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w 
krajach będących przedmiotem zainteresowania, a mianowicie w państwach Grupy Wyszeh-
radzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) oraz w dwóch postjugosłowiańskich republikach – 
w Chorwacji i w Słowenii, choć wydaje się, iż w tę część Europy nie uderzył on aż z taką siłą 
jak w państwa Europy Południowej czy kraje bałtyckie. 

Wśród omawianych państw można wskazać te, które przywróciły samorząd lokalny 
tylko na jednym szczeblu – gminy oraz te, które zdecydowały o ustanowieniu także po-
nadgminnego szczebla samorządowego. Obecnie jednoszczeblowy samorząd terytorialny 
funkcjonuje w Słowenii. Słowenia to przykład kraju, gdzie od początku lat 90. XX wieku gmi-
na stanowiła podstawową i jedyną jednostkę samorządu terytorialnego, choć w ostatnich latach 
żywa była i jest dyskusja nad wprowadzeniem drugiego szczebla samorządu terytorialnego 
(zostały nawet poczynione stosowne kroki prawne przewidujące takie zmiany łącznie ze zmia-
nami konstytucyjnymi, ale po części także ze względu na kryzys finansowy ustanowienie wyż-
szych jednostek samorządu terytorialnego odsunięto w czasie). Struktura dwuszczeblowa sa-
morządu terytorialnego obowiązuje obecnie w Chorwacji, w Czechach, na Słowacji oraz na 
Węgrzech. Od momentu przywrócenia instytucji samorządu terytorialnego o jego dwuszcze-
blowej strukturze przesądzono na Węgrzech (od 1990 roku) oraz w Chorwacji (od 1992 roku), 
z kolei Czechy i Słowacja są przykładem krajów, gdzie wyższe jednostki samorządu terytorial-
nego wprowadzano z opóźnieniem – reformę samorządową polegającą na ustanowieniu samo-
rządowych krajów Czechy przeprowadziły w 2000 roku, a Słowacja w roku 2001. Spośród 
omawianych krajów Europy Środkowo-Wschodniej tylko w Polsce funkcjonuje trójszczeblo-
wy zasadniczy podział terytorialny państwa, a jednostkami samorządu terytorialnego są gmina, 
powiat i województwo. Należy jednak podkreślić, iż początkowo samorząd terytorialny w Pol-
sce został przywrócony tylko na poziomie gminy, a dopiero w roku 1998 w wyniku reformy 
administracyjnej wprowadzono dwie wyższe jednostki samorządu terytorialnego – powiat i 
województwo. 
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Tabela nr 1 Liczba jednostek samorządu terytorialnego w państwach Europy Środkowej1  

kraj Liczba gmin Liczba powiatów Liczba województw 

Chorwacja 429 gmin wiejskich, 
126 miast 

 20 województw i stoli-
ca Zagrzeb (ma po-
dwójny status)  

Czechy 6250  13 krajów i stolica 
Praga (ma podwójny 
status)  

Polska 2479 379 powiatów (314 
powiatów ziemskich i 
65 miast na prawach 
powiatów) 

16 województw 

Słowacja 2792 gmin wiejskich i 
138 miast 

 8 krajów 

Słowenia 211   

Węgry 3177   19 województw 

Najwcześniej ustawę o samorządzie terytorialnym przyjęto w Polsce – 8 marca 1990 r.2 
W momencie wprowadzenia wyższych jednostek samorządu terytorialnego, powiatu i woje-
wództwa, zmianie uległ tytuł wspomnianej ustawy: od roku 1998 nosi ona nazwę ustawy o 
samorządzie gminnym, w odróżnieniu od ustaw z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powia-
towym3 i o samorządzie województwa4. Dnia 4 września 1990 r. Parlament Czech przyjął 
ustawę o gminach5, która stanowiła podstawę ustroju samorządowego. Ustawa ta, wielokrotnie 
nowelizowana, została zastąpiona nową ustawą o gminach z 12 kwietnia 2000 roku6. Tego 
samego dnia została w Czechach uchwalona także ustawa o krajach7, regulująca zasady funk-
cjonowania wyższych jednostek samorządu terytorialnego. Podobne zmiany przeprowadzono 6 
września 1990 r. na Słowacji, uchwalając ustawę o ustroju gminy8, natomiast 4 lipca 2001 roku 
została przyjęta ustawa o samorządzie wyższych jednostek terytorialnych (ustawa o samorzą-
dowych krajach)9, która regulowała zagadnienia związane z funkcjonowaniem słowackich sa-
morządowych krajów. Węgry przyjęły ustawę o samorządzie terytorialnym 2 sierpnia 1990 
roku10, w 2011 roku została uchwalona nowa ustawa o samorządzie terytorialnym11. W Chor-
wacji ustawę o samorządzie terytorialnym i administracji przyjęto w 1992 roku, ustanawiając 
dwuszczeblową strukturę podziału terytorialnego na gminę i województwo (żupanija)12. Sło-
wenia zagadnienia samorządu terytorialnego uregulowała z kolei w ustawie o samorządzie 
                                                 
1 Local and region al government in Europe. Structures and competences. Council of European Municipalities and 
Regions, http://www.ccre.org/docs/publication-structures-2012-en.pdf (21.12.2012) 
2 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 
3 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. 
4 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. 
5 Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb. ze dne 4. září 1990 o obcích (obecní zřízení). 
6 Zákon č.128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení ). 
7 Zákon č. 129/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení). 
8 Zákon  č. 369/1990 Zb. zo 6 septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
9 Zákon č. 302/2001Z.z. zo 4. júla 2001 o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych. kra-
joch). 
10 Act LXV of 1990 on Local Self-Governments. 
11 The Act No. CLXXXIX of 2011 on local governments. 
12 Act on Local Self-Government and Administration (1992). 
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lokalnym z 1993 roku13. W krajach, w których od momentu przywrócenia samorządu teryto-
rialnego na początku lat 90. XX wieku przesądzono o strukturze samorządu terytorialnego, 
organizację i zasady funkcjonowania jednostek samorządowych określa jedna ustawa, bez 
względu na liczbę szczebli zasadniczego podziału terytorialnego kraju. Tam zaś, gdzie w póź-
niejszym czasie dokonywano reform administracyjnych, status nowo tworzonych jednostek 
regulowały odrębne akty prawne – tak jak to miało miejsce w Polsce, w Czechach, czy na Sło-
wacji. 

We wszystkich omawianych krajach samorząd terytorialny jest częścią systemu admi-
nistracji publicznej (państwowej), obok administracji rządowej zazwyczaj zbudowanej hierar-
chicznie na poszczególnych szczeblach zasadniczego podziału terytorialnego państwa. Admi-
nistracja rządowa działa na poziomie centralnym obejmując rząd, ministerstwa, urzędy central-
ne oraz „w terenie”: na poziomie jednostek podziału terytorialnego jako urzędy ogólnej i spe-
cjalnej administracji państwowej lub w obrębie innych, specjalnych podziałów terytorialnych 
niepokrywających się z zasadniczym podziałem państwa na gminy i wyższe jednostki samo-
rządu terytorialnego. W Słowenii według ustawy o administracji publicznej14 administracja 
państwowa obejmuje rząd, ministerstwa15, jednostki organizacyjne ministerstw, agencje, urzę-
dy administracji zorganizowane terytorialnie, obejmujące granice gminy lub kilku gmin: wy-
stępuje 58 tego typu jednostek, z kierownikiem na czele16. W Chorwacji administracja publicz-
na obejmuje administrację państwową zorganizowaną na szczeblu centralnym i terytorialnym 
oraz samorząd terytorialny. Zadania administracji państwowej wykonuje rząd, ministerstwa17, 
urzędy państwowe oraz urzędy wojewódzkie na poziomie 20. województw i w stolicy. W Pol-
sce administracja publiczna obejmuje administrację rządową zorganizowaną na szczeblu cen-
tralnym (Rada Ministrów, ministerstwa18, urzędy centralne, inspekcje i straże) i terenowym 
oraz samorząd terytorialny. Samorządowe organy działają w gminie, w powiecie i wojewódz-
twie. Województwo jest jednostką działania samorządu terytorialnego oraz terenową jednostką 
administracji rządowej, kierowaną przez wojewodę, powoływanego przez Prezesa Rady Mini-
strów. Podobny dualizm administracyjny (obok siebie na tym samym poziomie funkcjonują 
struktury samorządowe i rządowe) istniał przez wiele lat na Węgrzech (urzędy administracji 
państwowej na szczeblu 19. województw i w stolicy). Na szczeblu centralnym na Węgrzech 
działają rząd, ministerstwa19 oraz urzędy i agencje państwowe. Od 2007 roku dla celów staty-

                                                 
13 Zakon o lokalni samouspravi št. 94/2007, K. Krysieniel, J. Wojnicki: Samorząd terytorialny w Republice Sło-
wenii. W: Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej. Red. M. Barański. Toruń 2009, s. 242. 
14 Public Administration Act 2002, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan015728.pdf 
(16.01.2013). 
15 Obecnie funkcjonują następujące ministerstwa: Rozwoju gospodarczego i Technologii, Spraw Zagranicznych, 
Finansów, Spraw Wewnętrznych, Pracy, Rodziny i Spraw Socjalnych, Rolnictwa i Środowiska, Obrony, Infra-
struktury i Planowania Przestrzennego, Sprawiedliwości i Administracji Publicznej, Edukacji, Nauki, Kultury i 
Sportu oraz Zdrowia, http://www.vlada.si/en/about_the_government/ (16.01.2013). 
16 http://www.upravneenote.gov.si/ (16.01.2013). 
17 Obecnie działają następujące ministerstwa: Spraw Zagranicznych i Europejskich, Opieki Społecznej i Młodzie-
ży, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Finansów, Obrony, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, 
Administracji, Gospodarki, Przedsiębiorczości i Handlu, Pracy i Systemu Emerytalnego, Spraw Morskich, Trans-
portu i Infrastruktury, Rolnictwa, Turystyki, Środowiska i Ochrony Przyrody, Budownictwa i Planowania Fizycz-
nego, Weteranów Wojennych, Zdrowia, Kultury, Nauki, Edukacji i Sportu, 
http://www.vlada.hr/en/naslovnica/o_vladi_rh (16.01.2013). 
18 Obecnie działają następujące ministerstwa: Gospodarki, Zdrowia, Rozwoju Regionalnego, Administracji i Cy-
fryzacji, Skarbu Państwa, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska, Pracy i 
Polityki Społecznej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sportu i Turystyki, Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, Finansów, Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, http://www.kprm.gov.pl/ (16.01.2013). 
19 Obecnie działają następujące ministerstwa: Obrony, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Rozwoju 
Narodowego, Gospodarki Narodowej, Zasobów Ludzkich, Administracji Publicznej i Sprawiedliwości, Rozwoju 
Wiejskiego, http://www.kormany.hu/en/ministries (16.01.2013). 
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stycznych NUTS zaczęły funkcjonować regiony i na poziomie NUTS2 utworzono 7 regionów 
z radami rozwoju regionalnego, a w związku z reformą administracji podyktowaną uchwale-
niem nowej węgierskiej konstytucji w 2011 roku, od 1 stycznia 2013 roku ma zostać wprowa-
dzonych 168 mikroregionów, które wcześniej działały jako stowarzyszenia łączące kilka 
gmin20. W Słowacji od 1990 r. podstawową jednostką podziału terytorialnego kraju była gmi-
na. Z dniem 1 stycznia 2002 zaczął obowiązywać dwuszczeblowy podział na gminę i kraj – 
jako wyższą jednostkę samorządu terytorialnego (jest ich 8), a po reformie administracji pu-
blicznej z dniem 1 stycznia 2004 roku na szczeblu samorządowego kraju pojawiły się krajowe 
urzędy ogólnej i specjalnej administracji rządowej działające obok urzędów samorządowego 
kraju. Kolejny etap reformy administracyjnej na Słowacji oznaczał zlikwidowanie z dniem 1 
października 2007 roku urzędów ogólnej administracji rządowej na poziomie krajów. Na 
szczeblu centralnym działają rząd, ministerstwa21 oraz różnego rodzaju urzędy państwowe. W 
Czechach samorządowe kraje wprowadzono z dniem 1 stycznia 2001 roku, w przeciwieństwie 
jednak do omawianych wyżej krajów w Czechach nie ma zastosowania zasada dualizmu na 
poziomie 14 samorządowych krajów – zadania administracji państwowej wykonują gminy 
(zostały podzielone na specjalne kategorie w zależności od zakresu przekazanych im zadań). 
Na szczeblu centralnym administracja państwowa obejmuje rząd, ministerstwa22 i urzędy pań-
stwowe, mające swoje odpowiedniki terytorialne (np. urzędy celne, finansowe, inspektoraty 
pracy)23. 

Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w 
omawianych państwach jest zagadnienie finansów samorządowych. Prawo przyznało jednost-
kom samorządu terytorialnego w tych krajach samodzielność w gospodarowaniu środkami 
finansowymi poprzez wyodrębnienie budżetów lokalnych. Każda jednostka samorządu teryto-
rialnego posiada prawo do opracowania i uchwalenia własnego budżetu jako rocznego planu 
dochodów i wydatków. Dochodami tych jednostek są dochody własne pochodzące z różnych 
źródeł, m.in. podatków i opłat lokalnych czy dochodów z własnego majątku, ale także dochody 
zewnętrzne, głównie w postaci dotacji z budżetu państwa. Ważnym zagadnieniem staje się 
udział w całości dochodów jednostek samorządowych właśnie dochodów własnych, co umoż-
liwiłoby większą niezależność i swobodę działania tych jednostek i rzeczywistą samorządność 
finansową, którą mogą one osiągnąć tylko posiadając odpowiedni zakres własnych środków 
finansowych do samodzielnego dysponowania i zarządzania. Kraje te ciągle jeszcze nie w peł-
ni realizują podstawowe zasady Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego w odniesieniu do 
finansów lokalnych. Są to m.in. zasada subsydiarności, czyli prawa społeczności lokalnych do 
posiadania własnych zasobów niezbędnych do wykonywania ich uprawnień, zasada adekwat-
ności, czyli dostosowania wysokości zasobów jednostek samorządu terytorialnego do ich 
uprawnień czy zasada autonomii podatkowej w zakresie ustaw24. Przepisy mówiące o zasadach 
finansowania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w omawianych kra-
jach zawarte są w ustawach samorządowych oraz w odrębnych ustawach o finansach lokal-
nych. Określają one katalog źródeł dochodów jednostek samorządowych z podziałem na do-

                                                 
20 Act No. XCIII of 2012 on the formation of districts. 
21 Obecnie działają następujące ministerstwa: Spraw Wewnętrznych, Finansów, Spraw Zagranicznych, Gospodar-
ki, Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego, Rolnictwa i Rozwoju Wiejskiego, Obrony, Sprawiedliwo-
ści, Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny, Środowiska, Kultury, Zdrowia, Edukacji, Nauki, Badań i Sportu, 
http://www.vlada.gov.sk/members-of-the-government/ (16.01.2013). 
22 Obecnie działają następujące ministerstwa: Spraw Wewnętrznych, Finansów, Spraw Zagranicznych, Sprawie-
dliwości, Przemysłu i Handlu, Pracy i Spraw Socjalnych, Transportu, Rolnictwa, Zdrowia, Środowiska, Edukacji, 
Młodzieży i Sportu, Kultury oraz Rozwoju Regionalnego, http://www.vlada.cz/en/vlada/ (16.01.2013). 
23 http://seznam.gov.cz/ovm/ossList.do?ref=ovm (16.01.2013). 
24 Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych. Red. B. Dolnicki, E. Ruśkowski. Bydgoszcz- Biały-
stok- Katowice 2007, s. 34. 
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chody własne, wśród których znajdują się różne kategorie podatków i opłat lokalnych oraz 
dochody zewnętrzne w postaci dotacji i subwencji z budżetu państwa, a także środki płynące z 
Unii Europejskiej. W Czechach strukturę dochodów gminy i kraju reguluje ustawa z 29 czerw-
ca 2000 roku o podziale dochodów z niektórych podatków pomiędzy jednostki samorządu te-
rytorialnego i niektóre państwowe fundusze25, na Słowacji z kolei szczegółowe regulacje 
prawne dotyczące finansów lokalnych, w tym m.in. zasady uchwalania budżetów, zasady go-
spodarki finansowej, stosunki finansowe pomiędzy budżetem państwa a budżetami gmin za-
warte są w ustawie z 23 września 2004 roku o zasadach budżetowania jednostek samorządu 
terytorialnego i o zmianie oraz uzupełnieniu niektórych innych przepisów26. W Słowenii za-
gadnienie finansów lokalnych określa ustawa o finansowaniu gmin z 1994 roku27, na Wę-
grzech z kolei ustawa o podatkach lokalnych z 1990 roku oraz ustawa o finansach publicznych 
z 1992 roku28. W Chorwacji sprawy finansów lokalnych reguluje ustawa o finansowaniu jed-
nostek gminnego i regionalnego samorządu terytorialnego29. Zasady i kompetencje finansowe 
polskich samorządów terytorialnych są zawarte m.in. w ustawie z 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego30.  

* * *  

Światowy kryzys finansowy, który w ostatnich latach odcisnął swoje piętno na global-
nych finansach, odbił się na warunkach funkcjonowania gospodarek narodowych omawianych 
państw oraz przedsiębiorstw prywatnych, ograniczając ich potencjał inwestycyjny, pociągnął 
za sobą wzrost bezrobocia, choć jego skutki były i są odczuwalne w różnym stopniu w po-
szczególnych krajach Europy. Zwolnienia dotknęły dużą grupę urzędników administracji rzą-
dowej, pozostała część pracowników sektora publicznego doświadczyła cięć kosztów funkcjo-
nowania administracji w postaci zamrożenia płac, czasowego ograniczania przywilejów (np. 
brak 13-tej pensji na Węgrzech). Spowolnienie gospodarcze jako efekt problemów sektora 
bankowego wpłynęło także, co zrozumiałe ze względu na wielostronne powiązania finansowe, 
na kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego omawianych krajów. Samorządy, 
które świadczą szeroki zakres usług społecznych oraz mają duże znaczenie w realizacji inwe-
stycji publicznych, ze względu na kryzys finansowy i pogarszającą się sytuację ekonomiczną 
omawianych państw stanęły przed poważnym wyzwaniem dokonywania zmian w swojej poli-
tyce finansowej i budżetach lokalnych. Ponieważ w omawianych krajach istnieją zasadnicze 
różnice w potencjale ekonomicznym i rozwojowym pomiędzy poszczególnymi jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz różnice dotyczące panujących warunków dla podejmowania i 
prowadzenia działalności gospodarczej, skutki spowolnienia gospodarczego nie rozkładają się 
równomiernie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczy to zwłaszcza dużych 
jednostek, których dochody budżetowe są w większym stopniu uzależnione od cyklu koniunk-
turalnego, mniej zaś małych jednostek, bardziej uzależnionych od dotacji i subwencji z budżetu 
centralnego. Te jednostki, w których dochody własne, zwłaszcza podatkowe, stanowią istotne 
źródło zasilania finansowego w obliczu zmniejszających się z tego tytułu wpływów muszą 

                                                 
25 Zákon č. 243/2000 Sb.ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samospr-
ávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). 
26 Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
27 Uradni list Republike Slovenije, št. 80/94, , K. Krysieniel, J. Wojnicki: Samorząd terytorialny w Republice 
Słowenii. W: Samorząd terytorialny w Europie Środkowej I Wschodniej. Red. M. Barański, Toruń-Katowice, 
2009,  s. 251. 
28 Act No. C of 1990 on Local Taxes, Act No. XXXVIII of 1992 on Public Finance, I. Temesi: Local government 
in Hungary. W: T. M. Horváth: Decentralization: experiments and reforms, Budapest 2000, s. 381. 
29 Law about the Financing of the Units of Local and Regional Self-Government, Nr. 150/02 and 147/03. 
30 Dz. U. 2003 Nr 203, poz. 1966. 



Dr Anna Czyż, Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Ekspertyza na temat  
Administracja rządowa i samorządowa w okresie kryzysu finansowego - perspektywa środkowoeuropejska  

 - 6 / 9 -

weryfikować dotychczasowy poziom planowanych, bieżących i inwestycyjnych wydatków 
budżetowych.  

Główna zatem tendencja związana z wpływem kryzysu na jednostki samorządu teryto-
rialnego dotyczy spadku wpływów z dochodów, zwłaszcza dochodów podatkowych związa-
nych z dochodami przedsiębiorstw oraz z wpływami z majątku komunalnego. Wysokość sub-
wencji i dotacji z kolei jest uzależniona od stanu budżetu państwa i sytuacji makroekonomicz-
nej. W sytuacji spowolnienia gospodarczego, czyli zmniejszających się wpływów do budżetu, 
państwo tnie wydatki, więc i samorządy ograniczają własne wydatki, zwłaszcza inwestycyjne, 
lub decydują się na podniesienie podatków lokalnych31. W obliczu kryzysu finansowego kraje 
nim dotknięte podejmowały zróżnicowane reakcje i działania, by ograniczyć jego negatywny 
wpływ na jednostki samorządu terytorialnego. W odpowiedzi na kryzys finansowy wiele kra-
jów zdecydowało się początkowo i zazwyczaj przejściowo zrekompensować jednostkom sa-
morządu terytorialnego ubytki w ich dochodach (np. Polska, Czechy, Słowacja i Słowenia)32, 
by zminimalizować szkody, jakie kryzys poczynił. Można było jednak zaobserwować także 
tendencje do opóźniania przekazywania transferów z budżetu centralnego do budżetów lokal-
nych33. 

W ostatnich latach, a zwłaszcza od momentu wejścia omawianych państw do Unii Eu-
ropejskiej w 2004 roku (Chorwacja stanie się członkiem UE w 2013 roku), z powodu zwięk-
szonego wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych, które były i są dźwignią rozwojową, 
jednostki samorządu terytorialnego stawały się aktywniejsze na rynku finansowym, ale z dru-
giej strony coraz bardziej się zadłużają, by zrealizować inwestycje ze wsparciem unijnym. W 
Czechach nastąpił spadek poziomu pozyskiwania pieniędzy z funduszy unijnych, co może 
skłonić rząd do kolejnych cięć budżetowych, a to odbiłoby się także na kondycji finansowej 
czeskich samorządów34. Węgrom w ostatnim czasie groziło częściowe zamrożenie środków z 
Funduszu Spójności35. 

Wpływ kryzysu na sytuację administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego:  

 nastąpił spadek wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, 

Tabela nr 2 Wydatki sektora publicznego (w % PKB)36 

Kraj 2009 2010 2011 

Czechy 44,7 43,7 43,0 

Polska 44,6 45,4 43,6 

                                                 
31 Local government in critical times: policies for crisis, recovery and a sustainable future. Council of Europe. K. 
Davey. 2011, http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_critical_times.EN.pdf (21.12.2012). 
32 Local government in critical times: policies for crisis, recovery and a sustainable future. Council of Europe. K. 
Davey. 2011, s. 52, http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_critical_times.EN.pdf (07.01.2013). 
33K. Davey, The impact of the economic downturn on local government in Europe, s. 4 i 25, 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1863733
&SecMode=1&DocId=1637216&Usage=2 (07.01.2013). 
34 http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2012-03-21/czeskie-problemy-z-funduszami-europejskimi 
(19.12.2012). 
35 http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2012-02-29/wegrom-grozi-czesciowe-zamrozenie-srodkow-z-
funduszu-spojnosci (19.12.2012) 
36 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EK-12-002/EN/KS-EK-12-002-EN.PDF 
(17.01.2013). 
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Słowacja 41,5 40,0 38,2 

Słowenia 49,1 50,3 50,7 

Węgry 51,4 49,8 49,6 

 kryzys odbił się na dochodach z podatków całego sektora publicznego,  

Tabela nr 3 Całkowity dochód z podatków (włączając składki na ubezpieczenie społeczne) w 
% PKB37 

Kraj 2008 2009 2010 

Czechy 34,4 33,6 33,8 

Polska 34,3 31,8 31,8 

Słowacja 29,2 28,8 28,1 

Słowenia 37,2 37,6 38,0 

Węgry 40,3 40,1 37,7 

 nastąpiło zmniejszenie wpływów z podatków lokalnych oraz udziału w podatkach PIT, 
CIT ze względu na stagnację na rynku nieruchomości, problemy finansowe przedsię-
biorstw lub wzrost w znacznie wolniejszym tempie niż uprzednio38, 

 pojawiły się problemy ze sprzedażą majątku komunalnego i pozyskiwaniem z tego ty-
tułu dochodów, 

 powstały problemy z zaciąganiem pożyczek w bankach, ze względu na wzrost ich 
oprocentowania i zwiększające się w ten sposób raty kredytów,  

 zwiększa się zadłużenie związane z realizacją inwestycji przewidzianych w ramach 
funduszy unijnych, za wyjątkiem Czech i Chorwacji39, 

Tabela nr 4 Dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych, 2008-201140 

Kraj 2008 2009 2010 2011 

Chorwacja 28,9 35,3   

Czechy 28,7 34,2 37,8 40,8 

Polska 47,1 50,9 54,8 56,4 

Słowacja 27,9 35,6 41,0 43,3 

Słowenia 22,0 35,0 38,6 46,9 

Węgry 73,0 79,8 81,8 81,4 

                                                 
37 Taxation trends in the European Union. Main results, s. 28, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EU-12-001/EN/KS-EU-12-001-EN.PDF (07.01.2013). 
38 K. Davey, The impact of the economic downturn on local government in Europe, s. 41, 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1863733
&SecMode=1&DocId=1637216&Usage=2 (07.01.2013). 
39 Local government in critical times: policies for crisis, recovery and a sustainable future. Council of Europe. K. 
Davey. 2011, s. 52 i 55, http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_critical_times.EN.pdf (07.01.2013). 
40 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/8/84/Public_balance_and_general_government_debt
%2C_2008-2011_%281%29_%28%25_of_GDP%29.png (03.01.2013). 
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Źródło: Local government in critical times: policies for crisis, recovery and a sustainable future. Council of 
Europe. K. Davey. 2011, s. 53, http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_critical_times.EN.pdf 
(21.12.2012). 

Tabela nr 5 Dług samorządów jako procent wszystkich dochodów 

Kraj 2008 2009 2010 

Chorwacja 29,1 32,2 30,2 

Czechy 24,5 26,2 24,7 

Polska 20,3 26,0 33,8 

Słowacja 26,7 31,8 38,4 

Słowenia 15,9 22,4 25,4 

Węgry 32,2 36,6 43,3 

Źródło: Local government in critical times: policies for crisis, recovery and a sustainable future. Council of 
Europe. K. Davey. 2011, s. 53, http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_critical_times.EN.pdf 
(21.12.2012). 

Tabela nr 6 Dług samorządów (w % PKB) 

Kraj 2008 2009 2010 

Chorwacja 0,6 0,6  

Czechy 2,5 2,7 2,6 

Polska 2,3 3,0 3,9 

Słowacja 1,9 2,4 2,7 

Słowenia 0,9 1,5 1,7 

Węgry 3,9 4,1 4,6 

Źródło: Local government in critical times: policies for crisis, recovery and a sustainable future. Council of 
Europe. K. Davey. 2011, s. 54, http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_critical_times.EN.pdf 
(21.12.2012) (dane za Eurostat).  

 następuje ograniczanie wydatków inwestycyjnych z budżetów lokalnych, co przekłada 
się na osłabienie tempa wzrostu gospodarczego i przyhamowanie rozwoju regionalne-
go41, 

 załamanie na rynku nieruchomości wpłynęło negatywnie na branżę budowlaną, skutki 
spowolnienia odczuła np. branża samochodowa (na Słowacji nastąpił spadek produkcji 
nowych samochodów o około 50%)42, 

 zaostrzają się problemy społeczne: wzrost bezrobocia, szerzące się ubóstwo, wzrastają-
ce koszty utrzymania i opieki nad zwiększającą się liczbą osób starszych43, 

Tabela nr 7 Bezrobocie44 

                                                 
41 The economic and financial crisis. Impact on local and regional authorities. Council of European Municipalities 
and Regions, s. 62-63, http://urbact.eu/fileadmin/corporate/doc/News/CEMR%20CCRE.pdf (03.01.2013). 
42 K. Davey, The impact of the economic downturn on local government in Europe, s. 22, 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1863733
&SecMode=1&DocId=1637216&Usage=2 (07.01.2013). 
43 Local government in critical times: policies for crisis, recovery and a sustainable future. Council of Europe. K. 
Davey. 2011, s. 78, http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_critical_times.EN.pdf (21.12.2012). 
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Kraj 2008 2009 2010 2011 

Chorwacja 8,4 9,1 11,8 13,2 

Czechy 4,4 6,7 7,3 6,7 

Polska 7,1 8,2 9,6 9,7 

Słowacja 9,5 12,0 14,4 13,5 

Słowenia 4,4 5,9 7,3 8,2 

Węgry 7,8 10,0 11,2 10,9 

Źródło: Local government in critical times: policies for crisis, recovery and a sustainable future. Council of 
Europe. K. Davey. 2011, s. 53, http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_critical_times.EN.pdf 
(21.12.2012).  

 wzrastające bezrobocie wpływa na wzrost liczby zwracających się o pomoc społeczną, 
za którą odpowiadają jednostki samorządu terytorialnego, co pociąga za sobą wzrost 
wydatków związanych z dostarczaniem usług mieszkańcom, choć pomiędzy omawia-
nymi krajami występują różnice, co wynika ze zróżnicowanego zakresu zadań i usług 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie, 

 następują zwolnienia w administracji rządowej i samorządowej, obniżanie pensji pra-
cowników samorządowych oraz urzędników służby cywilnej lub ograniczenia w do-
tychczasowych przywilejach socjalnych,  jako efekt cięcia kosztów45 (np. na Węgrzech, 
w Słowenii, w Polsce), wprowadzana jest większa kontrola wydatków (elektroniczne 
aukcje na Słowacji)46, 

 dalszy rozwój e-Administracji (e-Government) stanowi sposób na poprawę dostępno-
ści, jakości i efektywności administracji47, 

 następuje spadek zainteresowania współpracą w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego (np. na Słowacji czy w Polsce)48, 

 powoływane są wspólne firmy zajmujące się np. budową i zarządzaniem inwestycjami 
infrastrukturalnymi (np. wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków), by zmniejszyć 
koszty działania takich zakładów użyteczności publicznej (opisany trend można zaob-
serwować na Węgrzech, na Słowacji czy w Chorwacji)49,  

 następuje wzrost zainteresowania współpracą międzygminną.  

 

                                                                                                                                                           
44 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployment_rate,_2000-
2011_%28%25%29.png&filetimestamp=20120502100338 (17.01.2013). 
45 V. Glassner, The public sector in the crisis, s. 28-31, http://library.fes.de/pdf-files/gurn/00389.pdf (17.01.2013). 
46 Local government in critical times: policies for crisis, recovery and a sustainable future. Council of Europe. K. 
Davey. 2011, s. 71 i 76, http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_critical_times.EN.pdf (21.12.2012), M. 
Onofrei, D. Lupu, The dimension of public administration in Central and Eastern European countries in the cur-
rent financial crisis, s. 112-115, http://www.rtsa.ro/en/files/RTSA%2029%20E%20-%2010%20-
%20ONOFREI,%20LUPU.pdf 
47Public administration reform for the post-crisis period, s. 31,  
http://www.balcannet.eu/materiale/Public%20Administration%20Reform.pdf (17.01.2013). 
48K . Davey, The impact of the economic downturn on local government in Europe, s. 27, 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1863733
&SecMode=1&DocId=1637216&Usage=2 (07.01.2013). 
49 Local government in critical times: policies for crisis, recovery and a sustainable future. Council of Europe. K. 
Davey. 2011, s. 69 i 84, http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_critical_times.EN.pdf (02.01.2013). 


