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Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, polepszanie 
standardów w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, wymaga ponoszenia okreś-
lonych nakładów finansowych. Przysługujące jednostkom samorządowym źródła docho-
dów nie wystarczają na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych, oraz odpowiednio 
szybkie nadrabianie cywilizacyjnych opóźnień, co determinuje decyzje organów JST o po-
szukiwaniu dodatkowych środków, bardzo często o charakterze zwrotnym. 

Istotną determinantą wzrostu zadłużenia sektora samorządowego na przestrzeni 
ostatnich lat jest możliwość skorzystania ze środków z  budżetu Unii Europejskiej oraz 
innych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi. Presja związana z pozyskiwa-
niem wskazanej pomocy finansowej zakłada konieczność wniesienia wkładu własnego, co 
z kolei oznacza konieczność korzystania w wielu przypadkach z instrumentów dłużnych. 
O  ile wzrost długu generuje określone komplikacje, trudno nie skorzystać z szans, jakie 
dają projekty realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych. 

Waga zagadnień związanych z  zadłużeniem JST podkreślana jest jednak przez 
wysokość państwowego długu publicznego, który ociera się o granice wpisanych w prze-
pisy ustawy o finansach publicznych progów ostrożnościowych. Dług generowany przez 
JST, będąc niewielką częścią ogólnej kwoty długu, budzi w  takiej sytuacji intensywne 
zainteresowanie ustawodawcy ponieważ przyczynia się on do wzrostu poziomu zadłu-
żenia państwa. 

Wskazane zainteresowanie prawodawcy przejawia się w  wielu obszarach, tak samo 
jak i  zadłużenie JST jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, generującym zróżnicowane 
zagadnienia, wątpliwości, dyskusje i problemy. 

Problematyka długu JST to w szczególności przepisy reglamentujące zaciąganie zobo-
wiązań dłużnych, poprzez wprowadzanie określonych wskaźników, specyfikowanie sytu-
acji umożliwiających zaciągnięcie długu, jak również wyznaczenie mechanizmów pozwa-
lających na monitorowanie zadłużenia. Mechanizmy te mają zresztą zróżnicowany 
charakter, należą do nich np. rozbudowane kompetencje opiniodawcze regionalnych izb 
obrachunkowych, jak również obowiązek prognozowania przez JST kwoty długu i  jego 
spłaty w wieloletniej prognozie finansowej JST. 

Książka wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z państwowym długiem publicznym, 
identyfikuje jego elementy składowe (komponenty długu), jak również sygnalizuje zło-
żoną problematykę metodologii ustalania kwoty długu. Istotne znaczenia ma przybliżenie 
charakteru tych tytułów dłużnych, które wolą prawodawcy zostały zaliczone do kategorii 
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kredytów lub pożyczek, z uwagi na pewne cechy i treść ekonomiczną, niosące długotermi-
nowe obciążenia finansowe dla JST (np. sprzedaż na raty, niektóre umowy leasingu itp.). 
Warto zwrócić uwagę na rozdział 11 prezentujący metodologię (wraz ze stosownym 
testem) identyfikowania tych umów o  partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają 
wpływ na poziom zadłużenia JST. 

W  poszczególnych rozdziałach książki omówione zostały instytucje prawne dotyka-
jące problematyki zaciągania długu, jego ograniczania i monitorowania, w szczególności 
poprzez zaprezentowanie zagadnień związanych z zakresem opinii RIO, zasadami zacią-
gania zobowiązań dłużnych, konstrukcją wskaźnika spłaty zobowiązań ujętą w art. 243 
FinPublU. Wyjaśnione zostały również reguły udzielania przez JST poręczeń i gwarancji, 
które to umowy nie będąc komponentami długu, mają znaczenie przy ocenie spełnienia 
relacji wynikającej z ww. unormowania. W publikacji zawarto także uwagi odnoszące się 
do tzw. konsolidacji zadłużenia JST. 

W  zakresie wskaźnika spłaty zobowiązań książka, jako jedna z  pierwszych, stara się 
wyjaśnić treść przepisów nowelizacji ustawy o  finansach publicznych z  8.11.2013  r., 
w zakresie nowych wyłączeń z ograniczenia spłaty zobowiązań (np. zobowiązania dłużne 
finansujące wkład krajowy, luka finansowa w projektach generujących dochód), jak również 
w zakresie procedury umożliwiającej JST uchwalenie budżetu i wieloletniej prognozy finan-
sowej, mimo niespełnienia zasad wynikających z art. 242–244 FinPublU. Omówione zostały 
także zmiany we wzorze WPF determinowane przedmiotową nowelizacją w tych pozycjach, 
które określają treść prognozy kwoty długu i jego spłaty.  

Kolejnym obszarem mającym swoje odzwierciedlenie w  publikacji jest sprawozdaw-
czość w zakresie długu, jak również kwestie związane z ewidencją zobowiązań dłużnych 
oraz ich inwentaryzacją. Prezentacja tematyki sprawozdawczości uwzględnia nowelizację 
rozporządzenia Ministra Finansów w  sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych.

Rozbudowane normatywne wyznaczniki zachowań JST w  rozważanym zakresie 
obwarowane są przepisami sankcyjnymi w reżimie odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych, co zostało szczegółowo omówione w rozdziale 16 książki.

Zadłużanie się JST intensyfikuje problematykę wypracowania wskaźników, które 
pozwolą określić potencjał finansowy i ekonomiczny jednostek samorządowych, niezależ-
nie od kryteriów oceny wynikających z przepisów o finansach publicznych (art. 242 i 243). 
Analizie finansowej, uwzględniającej metodyki oceny wiarygodności JST stosowane przez 
agencje ratingowe, poświęcony jest rozdział 14. W rozważania te wpisuje się także roz-
dział dotyczący optymalizacji wydatków, jako sposobu poprawy sytuacji finansowej JST 
i gruntownego przekształcenia filozofii realizacji zadań publicznych. 

Tematykę ujętą w książce uzupełniają analizy odnoszące się do zarządzania ryzykiem; 
tzw. „przenoszenia” długu na spółki komunalne i stosowanych w związku z tym konstruk-
cji prawnych; wpływu przekształceń w  sferze ochrony zdrowia na zadłużenie JST oraz 
alternatywnych sposobów finansowania zadań publicznych. 

Bardzo interesujące są także uwagi wskazujące na specyfikę udzielania zamówień 
publicznych na usługę kredytu lub pożyczki, chociażby w kontekście możliwości udziela-
nia zamówień uzupełniających, czy też zastosowania tzw. opcji. 
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Całość uzupełnia przegląd orzecznictwa RIO i sądów administracyjnych oraz najczęściej 
pojawiających się pytań dotyczących kwestii zadłużenia JST i zaciągania zobowiązań. 

Ostatnie rozdziały prezentują: alternatywny sposób finansowania zadań publicznych 
(obligacje przychodowe), bez generowania dodatkowego zadłużenia oraz refleksję nad 
możliwymi i pożądanymi zmianami w przepisach kształtujących uwarunkowania zaciąga-
nia długu przez samorząd terytorialny, w  perspektywie istotnych wyzwań związanych 
z kolejnym okresem finansowania części zadań środkami europejskimi.

Książka, którą trzymacie Państwo w rękach, jest uniwersalnym, kompleksowym prze-
kazem charakteryzującym zróżnicowane zjawisko, jakim jest zadłużenie JST. Publikacja 
skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, w  którym znajdą się zarówno osoby 
zarządzające JST, pracownicy służb finansowo-księgowych, radni, jak również osoby 
odpowiedzialne za nadzór i kontrolę nad działalnością JST, a także wszyscy, którzy chcie-
liby zrozumieć doniosłość problemów, które wynikają dla JST z procesów kreujących dług 
publiczny.
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