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SAMODZIELNOŚĆ DOCHODOWA SAMORZĄDU  

TERYTORIALNEGO W POLSCE 

 

Wprowadzenie 

Samorząd terytorialny jest obecnie jedną z podstawowych instytucji ustrojowo-

prawnych w państwach demokratycznych. Jego funkcjonowanie jest najczęściej 

uregulowane w ustawach zasadniczych państw, choć zapisy te są zwykle bardzo 

ogólne
2
. Poziom decentralizacji państw wyznacza zakres i rodzaj zadań, jakie są 

powierzane do realizacji poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego 

(JST). Zadania te dotyczą bieżącego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkań-

ców (wspólnot samorządowych) oraz działań sprzyjających rozwojowi społeczno-

gospodarczemu tych wspólnot. Realizacja zadań pociąga za sobą konieczność pono-

szenia wydatków, stąd JST zostały wyposażone w określone źródła dochodów. Po-

ziom decentralizacji finansów publicznych ma bezpośrednie przełożenie na wielkość 

i strukturę dochodów JST, wśród których powinny dominować dochody własne dla 

zapewnienia samodzielności JST. Dochody te powinny być nie tylko z nazwy „wła-

sne”. Samorząd terytorialny powinien mieć możliwość ich kształtowania, począw-

szy od wyznaczania i pozyskiwania poszczególnych źródeł dochodów, skończywszy 

na możliwościach oddziaływania władczego na ich konstrukcje.  

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja podejścia do samodzielności 

dochodowej JST, sposobu jej pomiaru oraz oceny jej poziomu w JST w Polsce,   

w tym w porównaniu z krajami UE. Realizacja tak sformułowanego celu wymaga-

                                                 
1  Dr Dorota Wyszkowska, adiunkt, dr Adam Wyszkowski, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku. 
2  A. Shah, S. Shah, The New Vision of Local Governance and the Evolving Roles of Local Govern-

ments,  Local Governance in Developing Countries, A. Shah (red.), World Bank, Waszyngton 

2006, s. 1. 
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ła przeprowadzenia analizy literatury przedmiotu oraz danych dotyczących docho-

dów budżetowych JST.     

Samodzielność dochodowa – ujęcie definicyjne 

Samodzielność finansowa jest składnikiem ogólnego pojęcia samodzielności. 

Stanowi jednocześnie odrębną instytucję i zasadę finansów publicznych, w tym 

również finansów samorządu terytorialnego
3
. Jest konsekwencją decentralizacji 

zadań publicznych
4
. Jak już wspomniano, wyodrębnienie lokalnej/regionalnej 

gospodarki budżetowej wynika z faktu przeniesienia na organy władzy samorzą-

dowej odpowiedzialności za realizację powierzonych im zadań
5
.   

Mówiąc o samodzielności finansowej w aspekcie dochodowym należy mieć na 

myśli zagwarantowanie możliwości kreowania źródeł dochodów, w tym ich okre-

ślania oraz kształtowania ich  konstrukcji. A zatem może być ona utożsamiana ze 

zdolnością wpływania JST na strukturę i wielkość dochodów w ramach przyzna-

nych im ustawowo kompetencji. Za A. Werwińską można przytoczyć 5 elemen-

tów kształtujących stopień samodzielności dochodowej JST, a mianowicie
6
: 

– rodzaj i struktura dochodów – w teorii dochody JST powinny opierać się na 

dochodach własnych, które są korzystniejsze z punktu widzenia realizacji 

zadań i własnej polityki rozwojowej ze względu na ich cechy charaktery-

styczne wśród których należy wymienić to, że są pobierane ze źródeł znaj-

dujących się na terenie działania danego samorządu, a więc są w znacznym 

stopniu przewidywalne, pozostają w dyspozycji JST w całości i beztermi-

nowo z mocy prawa, pochodzą ze źródeł, na które organy samorządowe 

mogą wywierać wpływ, decydując o ich wprowadzeniu lub co najmniej 

określając konstrukcję prawną tych dochodów
7
; 

– zakres władztwa podatkowego – określający, czy i w jakim zakresie organy 

samorządowe posiadają uprawnienia do kształtowania przyznanych im 

ustawowo źródeł dochodów, które mogą przejawiać się we wpływaniu na 

zasady konstrukcji danin publicznych (np. stawek opłat, elementów techniki 

podatkowej),  zasad ich poboru (np. jednorazowo, miesięcznie itp.), zanie-

chaniu poboru niektórych danin publicznych
8
; 

                                                 
3  M. Łyszkiwicz, Znaczenie samodzielności dochodowej, „Gazeta samorządu i administracji” 

INFORLEX.PL 2013 Nr 7, s. 18. 
4  E. Kornberger-Sokołowska, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aktual-

nym systemie prawnym w Polsce, STUDIA IURIDICA XXXIX/2001, s. 99. 
5  J. Gibson, R. Betley, Trends in Financing European Local Governments, [w:] Financing European 

Local Governments, Frank Cass 1993. 
6  A. Werwińska, Proces decentralizacji a samodzielność finansowa gmin w zakresie pozyskiwania 

dochodów, [w:] System finansów samorządu terytorialnego, L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław 2003, s. 129-130. 

7  Por. J. Kotlińska, Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i  Socjologiczny,  Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, 
ROK LXXI, 2009, zeszyt 3, s. 145. 

8  M. Kosek-Wojnar, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, 
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 2006, Nr 4, s. 78. 
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– wpływ źródeł niepodatkowych na poziom dochodów własnych – które od-

noszą się zwłaszcza do dochodów z majątku, w stosunku do których samo-

rząd posiada swobodę kształtowania; 

– możliwość pozyskiwania środków z nowych źródeł dochodów – wiążącą się 

ze swobodą poszukiwania efektywnych źródeł dochodów zależnych, np. od 

uwarunkowań miejscowych; 

– możliwość prowadzenia działalność gospodarczej poza obszarem użytecz-

ności publicznej – mającą odzwierciedlenie w swobodzie podejmowania 

różnych aktywności gospodarczych w różnych formach, w tym nastawio-

nych na osiąganie nadwyżek finansowych, które mogłyby być przeznaczane 

na realizację inwestycji rozwojowych, poszerzenie lub poprawę jakości 

świadczonych usług o charakterze użyteczności publicznej. 

Rozważając kwestię samodzielności dochodowej należy pamiętać, iż nie moż-

na jej utożsamiać z samofinansowaniem, które oznaczałoby zapewnienie JST 

możliwości finansowania wydatków dochodami własnymi. W praktyce nie udało 

się zbudować systemu zasilania finansowego samorządu terytorialnego, który 

czyniłby JST autonomicznymi pod względem finansowym. Wysoki poziom zróż-

nicowania osiąganych przez JST dochodów wymusza bowiem stosowanie systemu 

ich wyrównywania z wykorzystaniem różnego typu transferów. Przyjmując zatem, 

że w praktyce nie może funkcjonować model samorządu oparty na samofinanso-

waniu należy jednak stwierdzić, że stopień wyposażenia JST w dochody własne 

jest istotną determinantą ich samodzielności.  

W tym miejscu pojawia się pytanie, jaki powinien być poziom dochodów wła-

snych (ich udział w strukturze), aby uznać go za zadowalający dla stwierdzenia 

stopnia samodzielności organów samorządowych w sferze dochodowej? „Problem 

ten na gruncie literatury nie został dotąd rozstrzygnięty. Wydaje się, że trudno 

byłoby w tym miejscu wskazać racjonalne kryteria, którymi można się posługiwać 

dla określenia tej wielkości” w odniesieniu do zróżnicowanych systemów finan-

sowania samorządu terytorialnego choćby w krajach UE. Należy pamiętać, że 

poziom ten jest zależny od wielu uwarunkowań (w tym ustrojowych, historycz-

nych, poziomu decentralizacji zadań publicznych). JST powinny mieć zapewnione 

środki pozwalające na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację obowiązko-

wych zadań własnych, ale także na wykonywanie zadań fakultatywnych, zwłasz-

cza o charakterze rozwojowym. Ważne jest przy tym, aby środki te pochodziły ze 

źródeł, na których kształtowanie mają władze samorządu. Problem ten znalazł 

swoje odzwierciedlenie w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. Ma ona 

jednak charakter swego rodzaju wytycznych, do których poszczególne kraje, które 

ją ratyfikowały, podchodzą dość elastycznie
9
. 

Dochody JST powinny być ściśle określone. Sprecyzowanie kryteriów i roz-

miarów dochodów własnych zwiększa stopień ich samodzielności. O roli docho-

dów własnych gmin, a więc o podstawie samodzielności, pisze np. A. Wasilewski. 

                                                 
9  Np. do dochodów własnych zaliczają udziały w dochodach budżetu państwa, np. w Polsce udział 

w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 
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Z jego badań wynika, że „w rozwoju gospodarczym gmin występuje wyraźna 

dominacja tych o najwyższych dochodach własnych, a wyraża się ona nie tylko 

większą liczbą podmiotów gospodarczych, na tych terenach bowiem znacznie 

chętniej lokuje się kapitał zagraniczny w formie inwestycji bezpośrednich”
10

. 

Znaczny udział dochodów wyrównawczych, jak też dochodów celowych z budże-

tu państwa, których przydzielenie jest oparte na uznaniowych, często nieprecyzyj-

nych kryteriach ten stopień ogranicza wiążąc samorząd z państwem, co w przy-

padku kryzysu finansów publicznych jest bardzo niekorzystne.  

Należy pamiętać, iż wysoki poziom transferów z jednej strony osłabia działal-

ność organów samorządu, które powinny dbać o własny potencjał dochodowy,  

z drugiej zaś prowadzić do nadmiernego uzależnienia od działalności władz cen-

tralnych oraz sytuacji finansowej budżetu państwa. Stąd w literaturze podkreśla się 

konieczność zdecentralizowania nie tylko zadań, ale także opodatkowania i wpro-

wadzenia uprawnień samorządu terytorialnego do nakładania i pobierania podat-

ków na różnych szczeblach zarządzania publicznego
11

. 

Mierniki samodzielności dochodowej 

Niezwykle trudno jest ocenić stopień samodzielności dochodowej samorządu 

terytorialnego, ze względu na jej złożoność i częściowo niemierzalny charakter
12

. 

Niemniej jednak można posłużyć się analizą określonych wskaźników, np. wskaź-

nikiem
13

: 

– udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, który wskazuje, w od-

niesieniu do jakiej części dochodów JST posiadają swobodę decyzyjną, 

– udziału dochodów własnych JST (z wyłączeniem udziałów w podatkach 

dochodowych od osób fizycznych i prawnych, na które nie mają wpływu 

JST) w dochodach ogółem, 

– udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, który wskazuje na sto-

pień, w jakim JST może realizować wydatki majątkowe bądź zaciągnąć zo-

bowiązania w stosunku do osiąganych dochodów, 

– udziału dochodów własnych JST powiększonych o subwencję ogólną (po-

mniejszoną o subwencję oświatową) do dochodów ogółem, 

– udziału dochodów (podatków) JST o najwyższej efektywności fiskalnej  

w dochodach ogółem, 

– udział dochodów podatkowych JST w dochodach ogółem
14

, 

                                                 
10  J. Heller, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w Polsce, Studia Regionalne  

i Lokalne, 2006 Nr 2 (26), s. 142. 
11  Por. D. King, Allocation of Taxing Powers, OECD Journal on Budgeting, OECD 2007 Volume 6 

– No. 3. 
12  W literaturze nie sformułowano mierników określających stopień władztwa podatkowego, 

proponowana miary odnoszą się do analizy relacji różnych kategorii dochodów i wydatków JST. 
13  Por. I. Neven, Background paper on “Decentralization”, Institute Alterra – Green World Re-

search, Wageningen, The Netherland, http://www.metla.fi/eu/cost/e19/neven.pdf (1.12.2014). 
14  Por. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 88-89; M. Jastrzębska, Finanse jednostek 
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– udział dochodów podatkowych JST w relacji do PKB, 

– udział dochodów JST w dochodach sektora publicznego, 

– udział dochodów JST z tytułu podatków i opłat w odniesieniu do dochodów 

ogółem (ewentualnie do wydatków ogółem). 

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto, że samodzielność dochodowa 

JST w Polsce mierzona będzie wskaźnikami: udziału dochodów własnych w do-

chodach ogółem, udziału dochodów własnych (z wyłączeniem udziałów w podat-

kach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, na które nie mają wpływu 

JST) w dochodach ogółem oraz udziałem dochodów majątkowych w dochodach 

ogółem.  Ponadto zostanie zaprezentowane w sposób  syntetyczny poziom władz-

twa podatkowego gmin w odniesieniu do podatków zasilających ich budżety. Nie 

podejmowano się w tym zakresie analizy na poziomie pozostałych JST, bowiem 

powiaty i województwa nie zostały wyposażone w dochody podatkowe za wyjąt-

kiem udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT). 

Dla celów poglądowych zaprezentowano także udział dochodów podatkowych 

sektora lokalnego w relacji do PKB oraz udział podatków majątkowych sektora 

lokalnego w relacji do PKB w Polsce i wybranych krajach UE. Dokonując porów-

nań międzynarodowych należy pamiętać o istotnym zróżnicowaniu organizacji 

samorządu terytorialnego oraz zakresu jego zadań, co wpływa zarówno na jego 

wyposażenie w dochody, jak też na ponoszone wydatki. 

Samodzielność dochodowa JST w Polsce 

Dokonując oceny sytuacji finansowej samorządu terytorialnego w Polsce nale-

ży stwierdzić, iż ich dochody na przestrzeni ostatnich 6 lat (2008-2013) ulegały 

stałemu wzrostowi. Niepokojącym jest jednak fakt stosunkowo niskiego udziału 

dochodów własnych w dochodach budżetów JST. Najbardziej niekorzystna sytua-

cja w tym zakresie występuje w powiatach i województwach  (tab. 1). 

 

Tabela 1. Udział dochodów własnych JST w Polsce w latach 2008-2013 (w %). 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

JST 55,0 48,6 48,3 48,8 49,1 50,0 

Gminy 49,3 46,3 44,6 45,5 46,6 48,2 

Powiaty 32,4 28,4 28,2 27,7 29,4 29,9 

Miasta na prawach powiatu 69,5 66,1 63,6 63,2 61,1 62,4 

Województwa 58,5 32,3 40,4 44,3 43,0 39,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań JST, Ministerstwo Finansów, 
www. mf.gov.pl (6.12.2014). 

 

                                                                                                                           

samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 56; J. Zawora, 
Samodzielność finansowa samorządu gminnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Rzeszów 2008, s. 37-38. 
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Co prawda w ostatnich dwóch latach udział dochodów własnych wzrastał, za 

wyjątkiem województw, ale należy pamiętać, że wśród dochodów własnych bra-

nych do wyliczania prezentowanego wskaźnika znajdują się wpływy z tytułu 

udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), wobec 

których JST nie wykazują żadnego władztwa podatkowego. Nie mogą one wpły-

wać ani na wysokość stawek tych podatków, na udzielanie ulg, czy zwolnień, ani 

na żadne inne elementy konstrukcji tych podatków. Są więc biernymi biorcami 

środków przekazywanych im przez państwo. 

Zupełnie inaczej przedstawia się relacja dochodów własnych, kiedy z docho-

dów tych zostaną wyeliminowane udziały w podatkach stanowiących dochody 

budżetu państwa (tab. 2). 

 

 

Tabela 2. Udział dochodów własnych (z wyłączeniem udziałów w podatkach PIT  

i CIT) w dochodach ogółem (w %). 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

JST 29,7 26,9 28,0 27,6 27,9 28,9 

Gminy 31,0 30,0 29,8 29,5 30,2 31,2 

Powiaty 15,1 13,9 15,2 13,8 13,9 14,0 

Miasta na prawach powiatu 37,4 36,2 36,6 35,9 35,2 36,8 

Województwa 13,9 6,4 6,0 8,5 7,6 7,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań JST, Ministerstwo Fi-
nansów, www. mf.gov.pl (6.12.2014). 

 

Uwzględniając wielkości zaprezentowane w tabeli 2 należy stwierdzić, iż wo-

jewództwa i powiaty w zasadzie finansowane są ze środków pochodzących ze 

źródeł pozostających poza sferą ich wpływu, bowiem są to przede wszystkim 

transfery z budżetu państwa, przybierające różne formy. Wydaje się, że trudno jest 

prowadzić samodzielną politykę rozwojową w sytuacji, gdy 10-20% środków 

finansowych stanowią dochody własne, a pozostała część dochody zasilające 

(transferowe). 

Dodatkowym wskaźnikiem wykorzystywanym do oceny samodzielności do-

chodowej, często wymienianym w literaturze, jest udział dochodów majątkowych 

w dochodach własnych. Jest on o tyle istotny, iż JST charakteryzują się stosunko-

wo dużą swobodą w gospodarowaniu przekazanymi im składnikami majątkowy-

mi
15

. Należy jednak podkreślić, iż dochody JST w Polsce z tego tytułu mają raczej 

charakter symboliczny. Największe dochody z majątku uzyskują od lat miasta na 

prawach powiatu, które dysponują też największym majątkiem. Dochody te jednak 

                                                 
15  Pewnego rodzaje ograniczenia wynikają z konieczności zastosowania się przy tym gospo-

darowaniu do obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami. 
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uzyskiwane są głównie ze sprzedaży składników, a nie najmu, czy dzierżawy, co 

trwale pomniejsza ich zasoby. Udział dochodów z majątku w dochodach ogółem 

JST według poszczególnych ich rodzajów zaprezentowano w tabeli 3.  

 

Tabela 3. Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %). 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

JST 4,3 3,7 3,9 3,8 3,9 4,1 

Gminy 4,4 3,7 3,6 3,4 3,5 3,5 

Powiaty 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 

Miasta na prawach powiatu 6,0 5,8 6,1 5,9 6,0 6,7 

Województwa 0,8 0,4 1,0 1,1 1,3 1,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań JST, Ministerstwo Finansów, 
www.mf.gov.pl (6.12.2014). 
 

Dane zaprezentowane w tabelach świadczą o niskiej samodzielności dochodo-

wej JST w Polsce. Za taką oceną przemawiają dodatkowo argumenty dotyczące 

możliwości oddziaływania JST na poszczególne źródła ich dochodów. Należy 

zauważyć, że poza gminami JST nie dysponują żadnymi podatkami, na które mia-

łyby jakikolwiek wpływ (brak władztwa podatkowego). Polskie gminy także mają 

istotnie ograniczone możliwości wpływu na dochody podatkowe. W odniesieniu 

do części z nich (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek 

od środków transportowych) mają prawo w granicach ustawowych określać stawki 

tych podatków oraz stosować ulgi, zwolnienia, czy odroczenia (tabela 4).  

JST w Polsce nie mają natomiast możliwości poszukiwania i wprowadzania 

źródeł dochodów, które mogłyby poprawić ich sytuację finansową. Także możli-

wość prowadzenia działalności gospodarczej poza sferą użyteczności publicznej 

jest ściśle określona przepisami prawa
16

. 

Dopełnieniem zaprezentowanych wielkości odnoszących się do samodzielności 

dochodowej JST w Polsce może być prezentacja wielkości udziału dochodów 

lokalnych w PKB wśród  krajów UE, który jest istotnie zróżnicowany i wynosi od 

niespełna 1% do ponad 35%. Wśród krajów z niewielkim udziałem można wy-

mienić: Maltę, Cypr, Grecję, czy też Irlandię, natomiast z największym: Szwecję, 

Danię i Finlandię. Wielkości charakterystyczne poszczególne kraje UE zostały 

przedstawione w tabeli 5. 

Innym wskaźnikiem, którym można posłużyć się do określenia samodzielności 

dochodowej samorządu terytorialnego jest wielkości dochodów samorządu lokal-

nego z podatków od własności. Wielu autorów zwraca bowiem uwagę, iż wśród 

pożądanych cech podatków lokalnych należy wymienić
17

: 

                                                 
16  Ustawa z dnia z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 

236. 
17  Szerzej: P. Swianiewicz, Finanse samorządowe koncepcje, realizacja, polityki lokalne, 

MUNICIPIUM S.A., Warszawa 2011, s. 51-52. 
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– wysoką wydajność – gwarantującą osiąganie dochodów zapewniających 

możliwość sfinansowania znacznej części zadań własnych, 

– równomierne rozmieszczenie bazy podatkowej – umożliwiające osiąganie 

dochodów na zbliżonym poziomie przez  JST, brak zachowania tej zasady 

prowadzić może do nadmiernego zróżnicowania dochodowego poszczegól-

nych jednostek, 

– jednoznaczność terytorialną – rozumianą jako łatwość przypisania docho-

dów do poszczególnych JST, 

– trwały związek przestrzenny bazy podatkowej – oznaczający przywiązanie 

przedmiotu lub podmiotu opodatkowania do danego terytorium, 

– powszechność podatku, 

– nieskomplikowany charakter. 

 

 

Tabela 4. Uprawnienia gmin w Polsce w odniesieniu do poszczególnych rodzajów 

podatków stanowiących źródło ich dochodów budżetowych. 

Rodzaj podatku 

Wprowa-

dzania 

/znoszenia 

podatku 

ustalania 

stawek po-

datkowych  

w ustalonych 

ustawowo 

granicach 

Wprowa-

dzania ulg 

wprowadzanie 

zwolnień 

Podatek od nieruchomości - + - 
wyłącznie 

przedmiotowe 

Podatek rolny - - 
wyłącznie 

przedmiotowe 
wyłącznie 

przedmiotowe 

Podatek leśny - - 
wyłącznie 

przedmiotowe 
wyłącznie 

przedmiotowe 

Podatek od środków transportowych - - - 
wyłącznie 

przedmiotowe 
Samoopodatkowanie się mieszkań-
ców gminy 

+ + + + 

Podatek od czynności cywilnopraw-
nych 

- - - - 

Podatek od spadków i darowizn - - - - 

Podatek od działalności gospodarczej 
osób fizycznych, opłacany w formie 
karty podatkowej 

- - - - 

Udziały we wpływach z podatku PIT - - - - 

Udziały we wpływach z podatku CIT - - - - 

Źródło: M. Poniatowicz, D. Wyszkowska, Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości a konku-

rencja podatkowa gmin, [w:] M. Dylewski, Finansowe i podatkowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości 

w regionach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2014, t. 52, Nr 1, s. 84. 
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Tabela 5. Udział dochodów lokalnych w PKB (w %). 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Austria 8,1 8,4 8,3 8,2 8,3 8,5 

Belgia 6,8 7,0 6,7 6,8 6,7 6,9 

Bułgaria 6,7 7,5 7,3 6,6 6,8 8,3 

Chorwacja 11,6 11,4 11,7 11,4 11,9 12,3 

Cypr 1,7 1,9 2,0 2,1 1,8 1,7 

Dania 32,0 35,4 35,8 35,9 36,4 36,3 

Estonia bd bd 10,0 9,6 9,6 9,5 

Finlandia 19,6 21,7 22,2 22,0 22,4 23,1 

Francja 10,7 11,6 11,4 11,4 11,5 11,5 

Grecja 2,7 3,2 2,6 3,3 3,6 3,9 

Hiszpania 6,0 6,5 6,4 6,0 6,1 6,3 

Holandia 14,2 15,5 15,1 14,9 14,8 14,0 

Irlandia 6,7 6,3 5,7 4,9 4,4 4,1 

Litwa 9,0 10,3 11,2 9,6 9,1 8,0 

Luksemburg 5,4 5,6 5,5 5,4 5,5 5,4 

Łotwa 10,7 11,0 11,6 10,4 9,8 9,5 

Malta 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 

Niemcy 7,6 7,7 7,6 7,6 7,6 7,8 

Polska bd bd 13,7 13,3 13,0 13,0 

Portugalia 6,5 6,7 6,6 6,7 6,6 6,9 

Republika Czeska 10,4 11,0 10,9 10,6 9,8 10,2 

Republika Słowacji 6,0 6,6 6,4 6,7 6,6 6,7 

Rumunia 8,7 9,2 9,4 9,7 9,1 9,3 

Słowenia 8,4 9,3 9,6 9,4 9,6 9,5 

Szwecja 23,8 25,0 24,4 24,2 24,9 25,2 

Węgry 11,5 11,6 11,8 12,1 9,8 10,0 

Wielka Brytania 12,5 13,3 13,1 12,3 12,4 11,3 

Włochy 14,9 16,1 15,3 14,7 15,0 14,8 

Źródło: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_main&lang=en (6.12.2014). 
 

Wiele z tych cech spełniają podatki od własności (majątku), które powinny sta-

nowić istotną część dochodów JST. Udział podatków od własności sektora lokal-

nego w PKB w wybranych krajach UE zaprezentowano w tabeli 6
18

. 

 

                                                 
18  Zestawienie to zostało przygotowane na podstawie danych OECD. Dane dla pozostałych krajów 

UE nie są dostępne. 
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Tabela 6. Udział podatków od własności sektora lokalnego w PKB (w %). 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Austria 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Belgia 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Dania 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 
Estonia 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 
Finlandia 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 
Francja 2,7 2,8 3,0 3,1 3,1 
Grecja 0,3 0,3 0,3 1,1 0,1 
Hiszpania 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 
Holandia 0,6 0,7 0,7 0,7 bd 
Irlandia 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Niemcy 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 
Polska 1,2 1,2 1,2 1,2 bd 
Portugalia 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 
Republika Czech 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
Republika Słowacji 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Słowenia 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Szwecja 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Węgry 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 
Wielka Brytania 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 
Włochy 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 

Źródło: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/revenue-statistics/comparative-tables_data-00262-en 
(6.12.2014). 

 

Uwzględniając wielkości zaprezentowane w tabeli należy zauważyć dodatko-

wo, ich część trafia do budżetów innych jednostek publicznych szczebla regional-

nego i krajowego. Ich poziom jest jednak bardzo niski, co świadczy, że sektor 

samorządowy w krajach UE ma niewielkie dochody z tego tytułu, a to z kolei 

świadczy o niskiej ich samodzielności dochodowej.  

Podsumowanie 

Problematyka samodzielności dochodowej samorządu terytorialnego jest dość 

często prezentowana w literaturze krajowej i zagranicznej. Jednak rozumiana jest 

ona  dość różnie. Najczęściej ocenia się ją przez pryzmat dochodów własnych i ich 

udział w dochodach ogółem JST
19

. Dość rzadko podejmowany jest natomiast pro-

blem władztwa podatkowego samorządu terytorialnego. 

                                                 
19  Dane organizacji międzynarodowych (OECD, Eurostat, World Bank) prezentujących zestawienia 

danych finansowych sektora samorządowego (sub-national) odnoszą się głównie do udziału 
dochodów podatkowych w PKB, udziału wydatków w PKB.  
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Jak wynika z zaprezentowanych danych o pewnym poziomie samodzielności 

dochodowej w Polsce można mówić w zasadzie w odniesieniu do gmin, bowiem 

pozostałe JST nie zostały wyposażone w podatki zasilające ich budżety. Poziom 

samodzielności gmin można ocenić jako dość niski, nie tylko ze względu na udział 

dochodów własnych w dochodach ogółem, ale głównie ze względu na niewielkie 

władztwo podatkowe tych jednostek w odniesieniu do przypisanych im ustawowo 

źródeł dochodów. 

Podwyższenie poziomu samodzielności finansowej JST w Polsce wymagałoby 

pogłębienia decentralizacji finansów publicznych i przekazania części uprawnień 

szczebla centralnego do JST. Pewnym zagrożeniem przyznania JST władztwa 

podatkowego w istotnie większym zakresie jest odmienne podejście samorządu 

terytorialnego do kwestii pozyskiwania dochodów i obciążania podatkowego 

mieszkańców, co może skutkować zwiększeniem zróżnicowania zakresu i jakości 

świadczonych lokalnych/regionalnych usług publicznych.  

Zmiany systemu finansowania JST sprzyjające zwiększeniu samodzielności 

dochodowej musiałyby obejmować różne aspekty, począwszy od rewizji przydzie-

lenia poszczególnych źródeł dochodów poszczególnych JST, przez system ich 

konstrukcji oraz przydzielenia uprawnień do ich kształtowania, po rekonstrukcję 

systemu wyrównywania dochodów. Wydaje się, że nie jest to możliwe w dającej 

się przewidzieć perspektywie czasowej, ze względu na brak zainteresowania pań-

stwa na wyzywanie się swoich uprawnień. 
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Abstrakt: 

Niniejszy artykuł został poświęcony problematyce samodzielności dochodowej 

jednostek samorządu terytorialnego (JST). Podjęto się w nim zdefiniowania samo-

dzielności dochodowej, przedstawienia mierników samodzielności oraz zaprezen-

towano stopnień samodzielności dochodowej JST w Polsce w porównaniu z kra-

jami Unii Europejskiej.  

Self-government revenue autonomy in Poland on the background  country of 

European Union  

The paper’s aim is presentation the issue of self-government revenue independ-

ence. This aim was realized by defining the revenue self-reliance, independence, 

and presenting measures autonomy of self-government units in Poland. Measures 

was presented on the EU countries background. 
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