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Streszczenie 

Jednostki samorządu terytorialnego, realizując projekty inwestycyjne w la-

tach 2007–2013 z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 

zmuszone były zapewnić część własną środków pieniężnych. Najczęściej finan-

sowanie własne polegało na zaciąganiu zobowiązań dłużnych. Celem artykułu 

jest przedstawienie potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorial-

nego województwa zachodniopomorskiego w związku z nową perspektywą fi-

nansową z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014–2020. 

Słowa kluczowe: potencjał inwestycyjny JST, instrumenty zwrotne, dług, 

środki UE 

Wprowadzenie 

Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego (JST) związa-

ny jest ze środkami finansowymi, które można w określonym czasie przezna-

czyć na realizowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. W ramach udziału 

własnego, JST w projektach realizowanych z udziałem środków Unii Europej-

skiej (UE) zaciągają zobowiązania długoterminowe. Z uwagi na ograniczone 

możliwości zadłużania się wynikające ze zmiany ustawy o finansach publicz-
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nych, które weszły w życie w 2014 roku JST zmuszone będą do zmiany kon-

cepcji dotychczas stosowanych sposobów finansowania inwestycji.  

Celem artykułu jest ocena skali potencjału inwestycyjnego JST na przy-

kładzie województwa zachodniopomorskiego. Analizę oparto na sprawozda-

niach budżetowych publikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Regio-

nalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. 

1. Pojęcie potencjału inwestycyjnego 

Problematyka sposobu finansowania zadań inwestycyjnych przez JST nie 

traci na aktualności i ściśle związana jest ze zmianami ich funkcjonowania 

w otoczeniu. Proces pozytywnych zmian zachodzący na obszarze JST, który 

uwzględnia potrzeby właściwe temu obszarowi oraz preferencje i hierarchię 

wartości, określany jest pojęciem rozwoju lokalnego
1
. Natomiast rozwój deter-

minowany jest poprzez istniejące ograniczenia budżetowe oraz dostępność za-

sobów finansowych.  

Rozwój lokalny jest procesem świadomie inicjowany i kreowany przez 

władze lokalne, przedsiębiorców, lobby ekologiczne, stowarzyszenia społeczne 

i kulturalne oraz mieszkańców, zmierzający do kreatywnego, efektywnego i ra-

cjonalnego wykorzystania zasobów niematerialnych i materialnych. Szczególne 

znaczenie w rozwoju lokalnym zajmują wartości niematerialne (tj. wiedza, ba-

dania, specjalne kwalifikacje, nowe umiejętności, przedsiębiorczość i zdolności 

przywódcze)
2
. 

Jeden z najbardziej twórczych ekonomistów XX w. – Michał Kalecki – 

dzięki teorii cyklu koniunkturalnego wskazującej, w jaki sposób czynniki gene-

rujące wzrost wywołują też cykliczne wahania wielkości produkcji i zatrudnie-

nia, bardziej eksponował od Keynesa znaczenie układu sił między grupami spo-

łecznymi. Układ ten wpływa na poziom konsumpcji i oszczędności, a tym sa-

mym na wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Teoria Kaleckiego, podobnie jak 

teoria Keynesa, może stanowić zalecenie pobudzenia aktywności lokalnej poli-

                                                           
1  L. Wojtasiewicz, Problemy rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej, w: Pro-

blemy polityki ekonomicznej. Studia i szkice na jubileusz prof. Z. Dąbrowskiego, red. J. Tarajkow-

ski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 181–182. 
2  E.J. Blakely, Planning Local Economic Development. Theory and Practice, London–New 

Delhi 1994, s. 2. 
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tyki gospodarczej
3
. Teoria Kaleckiego nabiera nowego znaczenia w odniesieniu 

do zagadnień finansowania inwestycji. Im większa jest koncentracja zasobów 

i działań oraz zapotrzebowanie na kapitał z nią związany, tym wyższe ryzyko 

koncentracji i tym bardziej powinny być zdywersyfikowane źródła finansowa-

nia inwestycji.  

W literaturze przedmiotu za potencjał inwestycyjny (rozwojowy) uważa 

się środki finansowe, które JST może w określonym czasie przeznaczyć na fi-

nansowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, przy założeniu, że
4
: 

– wykonywać będzie wszystkie bieżące zadania, 

– dokonywać będzie niezbędnej wymiany sprzętu, 

– utrzyma bezpieczny poziom zadłużenia. 

Jedna z najbardziej ogólnych definicji określa potencjał inwestycyjny jako 

zdolność danej JST do gromadzenia środków finansowych na realizację zadań 

inwestycyjnych. Z kolei wielkość poziomu potencjału inwestycyjnego danej 

JST kształtowana jest zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne
5
. 

W kontekście przywołanej definicji można stwierdzić, że obliczenie po-

tencjału inwestycyjnego wymaga oszacowania wielkości dochodów i wydatków 

bieżących, wysokości nadwyżki operacyjnej, dopuszczalnego poziomu zadłuże-

nia się JST oraz przypadającej wartości spłaty długu w okresie realizacji przed-

sięwzięć inwestycyjnych. Podkreślić więc należy, że własny potencjał inwesty-

cyjny uwzględnia zasoby finansowe zgromadzone w budżetach JST bez zacią-

gania nowego długu
6
.  

JST od wielu lat podejmują mniej lub bardziej intensywne działania zmie-

rzające do poprawienia lokalnych warunków życia poprzez próbę przyciągania 

kapitału tworzącego nowe miejsca pracy oraz rozwój infrastruktury, której za-

daniem jest coraz lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców. 

W rezultacie prowadzone są inwestycje materialne, tj. w kapitał rzeczowy (bu-

                                                           
3  Słownik historii myśli ekonomicznej, red. E. Kundera, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2004, s. 87. 
4  M. Mackiewicz, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Ramy finansowe strategii 

rozwoju województw na lata 2007–2013, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 

s. 8.  

5  Z. Łękawa, Absorpcja środków z Unii Europejskiej w gminach województwa dolnośląskie-

go, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, red. T. Fa-

mulska, A. Walasik, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

nr 108, Katowice 2012, s. 461. 
6  M. Jastrzębska, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 97–100. 
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dynki, wyposażenie, narzędzia) i niematerialne, tj. w dziedzinie oświaty lub kul-

tury
7
. 

Dostrzec należy trwające dyskusje naukowe wokół definicji i klasyfikacji 

inwestycji, a także inwestycji samorządowych. Różne interpretacje tego pojęcia 

zostały zaprezentowane na rysunku 1. 

 

Rys. 1.  Kryterium podziału inwestycji JST 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Przedsięwzięcia inwestycyjne w jednostkach 

samorządu, w: Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialne-

go, B. Filipiak, M. Dylewski, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Municipium, War-

szawa 2011, s. 170–171. 

Potencjał inwestycyjny JST jest ściśle związany z realizacją zadań wła-

snych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury spo-

                                                           
7  P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, tom 2, (tłum. M. Rusiński, Z. Wolińska), Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 584. 

KRYTERIUM PODDZIAŁU INWESTYCJI 

PODMIOT  
DOKONUJĄCY 
INWESTYCJI 

prywatne: 
wykonywane przez 
podmioty prywatne (in-
stytucje, inwestorów in-
dywidualnych) 
komunalne: 
realizowane przez JST 
państwowe: 

realizowane przez rząd 

ŹRÓDŁA  
FINANSOWANIA 

własne: 
finansowane ze środków 
własnych 
kredytowe: 
finansowane ze środków 
pożyczonych 
mieszane: 
finansowane ze środków 
własnych i środków po-
zyskanych z zewnątrz 
(najczęściej spotykane 
w JST) 

DOCHODOWOŚĆ 

nieprzynoszące do-
chodów w trakcie 
trwania inwestycji: 
jedyny dochód pojawia 
się na końcu inwestycji 
przynoszące dochody 
w trakcie trwania inwe-
stycji: 
dające możliwość rein-
westowania lub konsu-
mowania uzyskiwanych 
dochodów 

PRZEDMIOT 

rzeczowe: 
przedmiot ma charakter 
materialny 
finansowe: 
o charakterze niemate-
rialnym (kapitałowe, mo-
netarne) 
pozostałe: 
wszystkie inne niż rze-
czowe i finansowe (np.: 
inwestycje w: kadry, ba-
dania naukowe, wartości 
niematerialne i prawne 
itp.) 
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łecznej i gospodarczej, infrastruktury technicznej, zagospodarowania prze-

strzennego i ochrony środowiska. Ze względu na rzadkość (niedostatek) zaso-

bów finansowych, jakimi dysponują JST, ich możliwości są ograniczone. Obli-

guje to także do dokonywania wyboru między dobrami, które można poświęcić 

na bieżącą konsumpcję, a dobrami, które należy wydatkować na inwestycje, tzn. 

na zwiększenie potencjału gospodarczego JST
8
. 

2. Środki UE i instrumenty dłużne wobec inwestycji publicznych 

Program inwestycyjny JST z uwagi na wysokie wydatki oraz dość długi 

cykl inwestycyjny jest stopniowo realizowany w rocznych budżetach, zgodnie 

z ich możliwościami finansowymi
9
. Słuszne wydaje się również stwierdzenie, 

że: aby kształtować przyszłość, trzeba znać przeszłość i starać się należycie 

oceniać teraźniejszość, ponieważ w innym przypadku nie pojmie się współcze-

sności bez rzetelnego poznania, a więc i pojmowania przeszłości
10

. W tabeli 1 

przedstawiono udział środków UE oraz instrumentów dłużnych w latach 2007–

2013 w finansowaniu wydatków inwestycyjny JST województwa zachodnio-

pomorskiego. 

                                                           
8  Mikroekonomia, pojęcia, przedmiot, ewolucja, red. G. Wolska, PWE, Warszawa 2014, 

s. 44. 
9  M. Jastrzębska, Zarządzanie wydatkami jednostek samorządu terytorialnego, w: Współcze-

sne problemy zarządzania finansami lokalnymi, red. A. Kożuch, K. Brzozowska, Fundacja WZ, 

Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006, s. 85.  
10  G.B. Spychalski, Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1999, s. 11; za: Mikroekonomia, pojęcia, przedmiot, ewolucja, red. G. Wolska, PWE, War-

szawa 2014, s. 14. 
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Z analizy danych zawartych w tabeli 1 wynika, że udział wydatków inwe-

stycyjnych w zadłużeniu JST województwa zachodniopomorskiego w latach 

2007–2009 sukcesywnie wzrastał, ale począwszy od 2010 roku spadł, w prze-

ciwieństwie do stale rosnącego zadłużenia. Natomiast udział środków z UE 

w finansowaniu wydatków inwestycyjnych w latach 2007–2010 kształtował się 

różnie. Przyczyną takiej sytuacji były często przekraczające rok budżetowy re-

fundacje poniesionych wydatków inwestycyjnych. JST wówczas zmuszone by-

ły korzystać z instrumentów dłużnych do czasu otrzymania środków z UE, które 

najczęściej przeznaczane były na ich spłatę. Stąd zasada roczności budżetu JST 

przy realizowaniu wieloletnich inwestycji może powodować przejściowe pro-

blemy finansowe, pomimo że art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
11

 

przewiduje wyłączenie ze wskaźników długu spłaty rat kapitałowych wraz z od-

setkami umów kredytowych zawartych w związku z realizacją inwestycji przy 

udziale finansowania środków UE. Praktyka wskazuje, że zadłużone JST nie 

chcą ponosić kosztów nawet krótkoterminowych kredytów i czynią wszelkie 

starania (np. poprzez nieprawidłowe wykorzystanie subwencji oświatowej 

wpływającej w grudniu, ale przeznaczonej na finansowanie wydatków stycznia 

kolejnego roku) przeznaczając inne wpływy na przejściowe finansowanie inwe-

stycji w oczekiwaniu na zwrot środków UE. 

W wyniku obserwacji udziału wydatków majątkowych w zadłużeniu po-

szczególnych rodzajów JST można zauważyć niepokojącą prawidłowość 

w gminach i powiatach od 2010 roku, tj. znaczny spadek zaciągania instrumen-

tów zwrotnych na inwestycje przy jednocześnie widocznym, istotnym wzroście 

ich zadłużenia. Wydaje się więc, że wprowadzenie od 2009 roku nowych ogra-

niczeń zadłużania JST nie spowodowało w przypadku gmin i powiatów przyro-

stu poziomu długu, a jedynie spadek inwestowania. Z kolei w miastach na pra-

wach powiatu przy znacznym wzroście zadłużenia od 2010 roku widoczny jest 

także znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych, jednak i w tym przypadku wi-

doczny jest spadek udziału tych wydatków w rosnącym zadłużeniu i od 2013 

roku następuje znaczne zmniejszenie wydatków inwestycyjnych. Stąd nasuwa 

się wniosek, że wzrost zadłużenia spowodowany jest koniecznością zaciągania 

nowych zobowiązań z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań lat ubiegłych. 

Zadłużenie województwa podobnie, jak w pozostałych JST, wzrasta od 

2009 roku, a wydatki inwestycyjne kształtują się bardzo różnie. Przyczyną tego 

                                                           
11  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.). 
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jest rola samorządu wojewódzkiego związana z transferem środków z budżetu 

państwa na dotacje inwestycyjne dla pozostałych JST. Stąd w dalszych rozwa-

żaniach oceny potencjału inwestycyjnego, żeby uniknąć wykazywania tzw. 

„podwójnego wydatkowania” tego samego źródła środków finansowych, anali-

za budżetu województwa zostanie wyłączona z przedmiotu badań. Z danych 

zawartych w tabeli 1, w której ujęto informacje dotyczące sumy wydatków in-

westycyjnych zrealizowanych w ciągu 7 lat w JST, wynika, że znaczenie gmin 

oraz miast na prawach powiatu, związane z potencjałem inwestycyjnym, jest 

istotne i na przestrzeni wielu lat wzrosło wielokrotnie.  

3. Potencjał inwestycyjny JST województwa zachodniopomorskiego  

Kolejną istotną kwestią, która świadczy o perspektywach inwestycyjnych 

JST jest nadwyżka operacyjna, która pozwala także spłacić długoterminowe zo-

bowiązania. Począwszy od 2011 roku, prawidłowe zarządzanie płynnością fi-

nansową jednostki samorządu terytorialnego związane jest z planowaniem i re-

alizowaniem budżetu, aby jego część bieżąca nie wykazywała deficytu, a naj-

bardziej pożądaną sytuacją jest realizowanie nadwyżki
12

. Nadwyżka operacyjna 

określa skalę, w jakim stopniu JST finansuje wydatki bieżące z dochodów bie-

żących, a także, czy JST ma zdolność do zaciągania zobowiązań długotermino-

wych i ich obsługi. Z punktu widzenia wydatków majątkowych osiągnięcie 

nadwyżki operacyjnej jest kluczowe dla JST, gdyż od 2010 roku mogą one ko-

rzystać z długoterminowych instrumentów dłużnych wyłącznie na wydatki in-

westycyjne. Znacząca część inwestycji realizowanych przy udziale środków UE 

współfinansowana jest zazwyczaj przez środki dłużne. Uzasadnia to koniecz-

ność objęcia obserwacją kształtowanie się wielkości potencjału inwestycyjnego 

w porównaniu do nadwyżki operacyjnej oraz zadłużenia JST, co przedstawiono 

w tabeli 2. 

                                                           
12  M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce sa-

morządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 128. 
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Uzyskane wyniki zwracają uwagę na znaczny wzrost wydatków inwesty-

cyjnych w porównaniu do zadłużenia, zwłaszcza od 2011 roku, co ściśle zwią-

zane było ze wzrostem wykorzystania środków z UE. Natomiast we wszystkich 

poziomach JST potencjał inwestycyjny był znacznie mniejszy od wielkości za-

dłużenia. Świadczy to o fakcie niewielkiego udziału środków własnych w po-

równaniu do zaciąganych instrumentów dłużnych, co ujęto na rysunku 2. 

 

Rys. 2.  Potencjał inwestycyjny JST województwa zachodniopomorskiego w porówna-

niu do zadłużenia i wydatków inwestycyjnych 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania budżetowe, www.mf.gov.pl/ 

ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samo- 

rzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (20.06.2014). 

Specyficzny sposób gromadzenia środków publicznych i ich administra-

cyjna redystrybucja stwarzają problemy w szacowaniu efektywności działań 

JST w zakresie zarządzania środkami UE oraz instrumentami dłużnymi przy 

współfinansowaniu projektów inwestycyjnych. Dotychczasowe badania efek-

tywności wykorzystywania środków publicznych to relatywnie nowy kierunek, 

a służebna ich rola wobec społeczeństwa, ściśle powiązana z koniecznością jak 
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najlepszego świadczenia usług publicznych, skutecznie utrudnia stosowanie me-

tod przewidzianych dla sektora prywatnego
13

. Efekty wykonanych inwestycji 

w określonych działach gospodarki finansowej JST przedstawiono w tabeli 3. 

                                                           
13  Szerzej na ten temat: K. Brzozowska, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. Kogut-Jaworska, 

M. Zioło, Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CEDEWU.PL, War-

szawa 2013, s. 80–89. 
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Przedstawione liczby są potwierdzeniem, że gminy w latach 2007–2013 

poniosły 65% ogólnych nakładów finansowych na inwestycje w takich dzia-

łach, jak transport (30%), kultura dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna 

i sport (18%) oraz ochrona środowiska (17%). W powiatach 62% ogólnych wy-

datków inwestycyjnych poniesiono na transport (47%) oraz opiekę i pomoc 

społeczną (15%). Miasta na prawach powiatu w analizowanym okresie 74% 

wszystkich wydatków inwestycyjnych przeznaczyły na transport (40%), kulturę 

dziedzictwa narodowego i kulturę fizyczną i sport (20%) oraz gospodarkę 

mieszkaniową i usługową, informatykę i naukę (14%). Wiodącą rolę we 

wszystkich rodzajach JST były inwestycje transportu lokalnego. 

Wydaje się, że dotychczasowe sposoby współfinansowania projektów in-

westycyjnych instrumentami dłużnymi stają się niewspółmierne do możliwości 

pozyskania środków UE, chociażby ze względu na ograniczenia limitów zadłu-

żania się przez JST. Odwieczny problem nieograniczoności potrzeb i ograni-

czoności zasobów występuje też w związku ze społeczną, polityczną i ekono-

miczną presją wspólnot samorządowych, wywieraną w celu zaspokojenia przez 

władze samorządowe różnych potrzeb zbiorowych. 

Nowa perspektywa finansowa projektów unijnych w latach 2014–2020 

przeznaczona zostanie m.in. na
14

: 

a) zrównoważony transport i poprawę infrastruktury (23,8 mld euro); 

b) przechodzenie na gospodarkę niskowęglową we wszystkich sektorach, 

co oznacza ograniczanie zużycia energii, a także zwiększenie roli od-

nawialnych źródeł energii, np. na ocieplanie budynków, rozwój odna-

wialnych źródeł energii, rozbudowę sieci przesyłowych niskiego 

i średniego napięcia, a także transport publiczny w miastach (9,1 mld 

euro); 

c) wspieranie badań, rozwoju technologii i innowacji, np. większy nacisk 

na lepszą współpracę miedzy biznesem a naukowcami, co ma powo-

dować zastosowanie innowacji w gospodarce (10 mld euro); 

d) wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości (9,4 mld euro); 

e) ochronę środowiska (8,8 mld euro); 

f) walkę z bezrobociem wśród młodzieży (13 mld euro); 

g) wzmocnienie konkurencyjności polskiego rolnictwa (8,5 mld euro). 

                                                           
14  www.forbes.pl/unijne-srodki-2014-2020-trafia-glownie-na-infrastrukture,artykuly,177166, 

1,1.html (29.05.2014). 
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Przeprowadzone badania wykazały, że spośród wszystkich poziomów JST 

w latach 2007–2013 największym potencjałem inwestycyjnym charakteryzowa-

ły się gminy. Jednak wielkość potencjału inwestycyjnego, począwszy od 2011 

roku niewspółmiernie wzrastała do poziomu zadłużenia, co zaobserwowano na 

wszystkich poziomach JST. W gminach województwa zachodniopomorskiego 

w latach 2011–2013 wraz ze wzrostem potencjału inwestycyjnego wzrastały 

także wydatki inwestycyjne.  

Na wszystkich poziomach JST zaobserwowano, że nawet niewielkie zmia-

ny dynamiki wydatków bieżących istotnie wpływały na zmiany potencjału in-

westycyjnego. Postrzegając to przez strukturę wydatków inwestycyjnych, sku-

tek zmiany wielkości potencjału inwestycyjnego obserwujemy w postaci no-

wych dróg transportu publicznego, których budowa współfinansowana była 

środkami UE. 

Reasumując podkreślić należy, że JST powinny wzmocnić swoje działania 

w celu aktywnego wykorzystania środków UE. Na podstawie wyników prze-

prowadzonych badań, stojąc u progu nowej perspektywy finansowania rozwoju 

lokalnego ze środków unijnych w latach 2014–2020, można zaproponować na-

rzędzia ograniczające wzrost zadłużenia, co konsekwentnie związane jest ze 

zwiększeniem potencjału inwestycyjnego w JST: 

1. Zmianę przepisów powodującą całkowite wyłączenie z budżetu finan-

sowania projektu inwestycyjnego w całym cyklu jego finansowania, 

np. w drodze wyodrębnionej na każde zadanie inwestycyjne, ale „po-

zabudżetowo”, ewidencji wszelkich zdarzeń gospodarczych, z wyraź-

nym (celowym) przeznaczeniem środków nadwyżki operacyjnej.  

2. Wykorzystanie obecnych możliwości prawnych pozwalających utwo-

rzyć przez JST banki komunalne, których intencją nie byłoby osiąganie 

zysku, a wspieranie współfinansowania projektów inwestycyjnych, bez 

marży bankowej oraz przy znikomych odsetkach, co znacznie zmniej-

szy wydatki bieżące i wpłynie pozytywnie na zwiększenie nadwyżki 

operacyjnej. 

3. Wzmocnienie udziału kapitału prywatnego w realizacji i finansowaniu 

projektów publicznych, co znacznie lepiej niż ograniczenia ustawowe 

wzmocniłoby kontrolę efektywności wykorzystania środków finanso-

wych zarówno publicznych, jak i prywatnych. 

Na złożoność problematyki związanej ze specyfiką finansowania hybry-

dowego z udziałem finansowym UE wskazuje K. Brzozowska. Według niej, 
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pomimo złożoności proceduralnej i konieczności przygotowania profesjonalnej 

i skomplikowanej dokumentacji przy ubieganiu się o środki hybrydowe, pomoc 

finansowa UE może wydatnie wzmocnić rozwój PPP w naszym kraju
15

. 

Warte zaznaczenia jest, że wszelkie wskazane wyżej działania realizowane 

przy współpracy podmiotów prywatnych przyczynią się nie tylko do efektyw-

niejszego wykorzystania środków unijnych, ale też do celowego ich wydatko-

wania. 

Podsumowanie 

Kryzys finansowany, niepokój gospodarki światowej oraz zmiany w zapa-

trywaniach społecznych „dopominają się” odejścia od dotychczasowych strate-

gii realizowanych zadań i standardowej doktryny gospodarowania publicznymi 

zasobami. Wydaje się, że tradycyjne gospodarowanie zasobami finansowymi 

przez samorząd terytorialny już nie wystarcza. Niezbędne stają się innowacyjne 

rozwiązania poprzez wykorzystywanie odpowiednich narzędzi i instrumentów 

zgodnie z panującą tendencją zdeterminowaną przez zmieniające się przepisy 

ustawy o finansach publicznych.  

Wzrost długu wskazuje, ile brakuje środków finansowych w JST na inwe-

stowanie. Stąd też dotychczasowe podejście w zdobywaniu wkładu własnego do 

projektów inwestycyjnych częściowo finansowanych z programów unijnych 

w latach 2007–2013 w następnym okresie planistycznym na lata 2014–2020 

powinno zostać zweryfikowane. W szczególności należy podjąć wyzwania 

współpracy z partnerami prywatnymi, zwłaszcza że część unijnych środków 

może przyczynić się do efektywnego wydatkowania środków oraz ograniczenia 

bezrobocia. 
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CHANGES OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE LOCAL 

GOVERNMENT UNITS IN THE PERIOD OF 2007–2013 ON THE CASE OF 

WEST POMERANIAN VOIVODESHIP. 

Summary 

Local government units which have carried out investment projects in the period 

of 2007–2013 with the share of European Union funds were forced to provide part of 

the investment financing on their own. Generally this financing signified that local gov-

ernments have incurred debt obligations. The purpose of this article is to present the in-

vestment potential of the local government units in the West Pomeranian Voivodeship 

in connection to the new financial perspective of the European Union funds in 2014–

2020. 

Keywords: investment potential of local government units, feedback instruments, 

debt, EU funds 
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