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Wykaz używanych skrótów

DPS  –  dom pomocy społecznej

JST –  jednostki samorządu terytorialnego

KSH –  Kodeks Spółek Handlowych

OPS –  ośrodek opieki społecznej

PCPR –  powiatowe centrum pomocy rodzinie

PKD –  Polska Klasyfikacja Działalności

PO –  ustawa z  14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z  2017 r. poz. 59, 
z późn. zm.)

SPZOZ –  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

UDL –  ustawa z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 
160)

UFP –  ustawa z  27.08.2009 r. o  finansach publicznych (Dz.U. z  2017 r. 
poz. 2077)

UFZO –  ustawa z  27.10.2017 r. o  finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)

UGK –  ustawa z  20.12.1996 r. o  gospodarce komunalnej (Dz.U. z  2017 r. 
poz. 827)

UOPDK –  ustawa z  25.10.1991 r. o  organizowaniu i  prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862, z późn. zm.)

UPS –  ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, 
z późn. zm.)

USG –  ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1875, z późn. zm.)

USP –  ustawa z  5.06.1998 r. o  samorządzie powiatowym (Dz.U. z  2017 r. 
poz. 1868, z późn. zm.)

USW –  ustawa z  5.06.1998 r. o  samorządzie województwa (Dz.U. z  2017 r. 
poz. 2096, z późn. zm.)

UŚOZFŚP –  ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938)

UZZWZOŚ – ustawa z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328, z późn. zm.)

WOPS –  wojewódzki ośrodek pomocy społecznej
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1. Podsumowanie

Celem badań było oszacowanie kosztów funkcjonowania inwestycji infrastruktural-
nych współfinansowanych ze środków europejskich w  następujących sferach zadań 
jednostek samorządu terytorialnego:

zz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
zz oświaty,
zz opieki społecznej,
zz kultury,
zz ochrony zdrowia.

Przez koszty funkcjonowania inwestycji infrastrukturalnych należy rozumieć nakłady 
pieniężne ponoszone w związku z prowadzeniem podstawowej działalności (operacyj-
nej) przy wykorzystaniu obiektów (i ich wyposażenia) będących rezultatem („produk-
tem”) tych inwestycji. Zgodnie z rachunkową konwencją ujmowania kosztów prostych 
według rodzajów nakłady te podzielono na materiały eksploatacyjne, energię, usługi 
obce (w tym remonty), wynagrodzenia i pochodne, podatki i opłaty oraz pozostałe. 
Ze względu na to, iż okres użytkowania obiektów infrastrukturalnych jest dłuższy od 
okresów użytkowania większości elementów wyposażenia, do kosztów funkcjonowa-
nia zaliczono także nakłady odtworzeniowe polegające na wymianie zużytych (np. pod 
względem technicznym) elementów wyposażenia obiektów na elementy nowe.

W badaniach wykorzystano dwa rodzaje danych:

zz dane dotyczące działalności określonych jednostek organizacyjnych – dostar-
czane zarówno przez system sprawozdawczości finansowej (opartej na  rachun-
kowości finansowej i przyjętej w niej klasyfikacji rodzajów kosztów), jak i system 
sprawozdawczości budżetowej (opartej na rachunkowości budżetowej i przyjętej 
w niej klasyfikacji paragrafów wydatków);

zz dane dotyczące bezpośrednio kosztów funkcjonowania poszczególnych inwe-
stycji – uzyskane w drodze przeprowadzenia ankiet w podmiotach eksploatujących 
obiekty.

Podstawowa działalność operacyjna w dziedzinach objętych badaniem zawsze musi 
opierać się na składnikach majątkowych określanych mianem infrastruktury, dlatego 
można stwierdzić, że koszty podstawowej działalności operacyjnej jednostek objętych 
badaniem odpowiadają kosztom funkcjonowania danych inwestycji. Spostrzeżenie 
to pozwala na  dokonywanie sensownych porównań wyników analiz dotyczących 
struktury kosztów funkcjonowania inwestycji uzyskanych na podstawie danych zbior-
czych dla poszczególnych rodzajów jednostek organizacyjnych oraz na  podstawie 
danych jednostkowych dla  poszczególnych rodzajów inwestycji. Dane dotyczące 
jednostek organizacyjnych nie pozwalają jednak na powiązanie nakładów inwestycyj-
nych z kosztami funkcjonowania inwestycji. Tego typu analizy możliwe są jedynie na 
poziomie danych zgromadzonych dla poszczególnych projektów inwestycyjnych. Dane 
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dotyczące jednostek organizacyjnych umożliwiają natomiast na formułowanie hipotez 
i wniosków dotyczących relatywnego znaczenia nakładów inwestycyjnych jako czyn-
nika kształtującego wysokość kosztów funkcjonowania inwestycji – na tle pozostałych 
czynników. Szczegółowy opis metodologii badań zawarto w rozdziale 2.

Wykonując zadania w zakresie stanowiącym przedmiot badania, jednostki samorządu 
terytorialnego tworzą (zawiązują) albo równocześnie tworzą i  prowadzą jednostki 
o zróżnicowanych formach organizacyjnych i sposobach finansowania:

zz w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są to 
samorządowe zakłady budżetowe oraz spółki kapitałowe;

zz w dziedzinie oświaty są to różne rodzaje jednostek (np. szkoły, przedszkola, ośrodki 
szkolne i wychowawcze, placówki doskonalenia nauczycieli) funkcjonujących jako 
jednostki budżetowe;

zz w dziedzinie opieki społecznej są to różne rodzaje jednostek (np. ośrodki pomocy 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze) rów-
nież funkcjonujących jako jednostki budżetowe;

zz w dziedzinie kultury są to różne rodzaje jednostek (muzea, teatry, ośrodki kultury, 
biblioteki) funkcjonujących jako samorządowe instytucje kultury;

zz w  dziedzinie ochrony zdrowia są to w  mniejszym stopniu spółki kapitałowe, 
w większym zaś – samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

W kontekście realizacji celów badania ważne jest nie tylko zróżnicowanie ich statusu 
prawno-organizacyjnego (a w szczególności stopnia „niezależności” od macierzystych 
jednostek samorządu terytorialnego), ale przede wszystkim zróżnicowanie ich relacji 
finansowych z macierzystymi jednostkami samorządu terytorialnego (czy jednostki 
samorządu terytorialnego mogą czy też muszą finansować inwestycje tych jednostek 
organizacyjnych, czy jednostki samorządu terytorialnego mogą czy muszą pokrywać 
w jakiejś części koszty ich funkcjonowania, a jeśli tak, to w jaki sposób [według jakich 
zasad]). W związku z tym zróżnicowaniem przedmiotem analizy były zarówno wiel-
kości wydatków inwestycyjnych i  bieżących budżetów JST (obejmujących nie tylko 
wydatki jednostek budżetowych, lecz także dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji 
kultury, SPZOZ-ów i  przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających 
w formie samorządowych zakładów budżetowych), jak również nakłady inwestycyjne 
i koszty poniesione przez instytucje kultury, SPZOZ-y i przedsiębiorstwa wodociągo-
wo-kanalizacyjne. Ramy prawne wykonywania przez JST zadań objętych badaniem 
zostały przedstawione w rozdziale 3.

Inwestycje w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej realizowane są zarówno 
przez JST (gminy i  miasta na prawach powiatu), jak i  przedsiębiorstwa, przy czym 
żadna z tych grup inwestorów wyraźnie nie dominuje. Obiekty wybudowane przez JST 
co do zasady oddawane są przedsiębiorstwom do odpłatnego albo (rzadziej) nieodpłat-
nego korzystania. Oznacza to, że inwestycje realizowane są przeważnie przez jednostki 
budżetowe, natomiast dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji (samorządowych 
zakładowych budżetowych) mają znaczenie śladowe (także zastrzyki kapitałowe 
i dopłaty do spółek nie odgrywały w badanym okresie większej roli). Inwestycje JST 
w  infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną zauważalnie rosły począwszy od roku 
2006, zaś apogeum osiągnęły w  latach 2009-2015. Łączna wartość inwestycji w tym 
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okresie wyniosła ponad 28 mld zł, z czego 2/3 (prawie 19 mld zł) pochodziły ze środ-
ków europejskich (w całym badanym okresie odpowiednio 47,5 mld zł i 25,5 mld zł). 
Wielkość inwestycji gminnych jednostek budżetowych w  sektorze wodno-kanaliza-
cyjnym w niektórych latach badanego okresu była porównywalna z sumą inwestycji 
realizowanych przez wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność nie tylko 
w zakresie dostarczania wody i usług odprowadzania ścieków, lecz także w dziedzinie 
gospodarowania odpadami. Zestawienie nakładów ponoszonych bezpośrednio przez 
JST w latach 2004-2016 z wielkością aktywów brutto przedsiębiorstw prowadzących 
działalność mieszczącą się w  sekcji E  PKD wskazuje, że przy założeniu ujmowania 
wytworzonych lub ulepszonych dzięki tym nakładom środków trwałych (względnie 
nabytych wartości niematerialnych i  prawnych) w  księgach rachunkowych przed-
siębiorstw wodno-kanalizacyjnych, aktywa wytworzone ze środków pochodzących 
z budżetu UE stanowiłyby większą część aktywów trwałych tych przedsiębiorstw.

Ponieważ jednostki systemu oświaty funkcjonują w  formie jednostek budżetowych, 
inwestycje oświatowe jednostek oświaty stanowią wydatki inwestycyjne budżetów 
JST, przy czym 90% tych wydatków ponoszą gminy i  miasta na prawach powiatu, 
zaś olbrzymią większość pozostałej części – powiaty („ziemskie”). Z funkcjonalnego 
punktu widzenia zdecydowana większość wydatków majątkowych JST w dziedzinie 
oświaty finansuje zadania inwestycyjne szkół, choć zmiany instytucjonalne dokonane 
w badanym okresie spowodowały bardzo istotny wzrost znaczenia nakładów w zakre-
sie tworzenia, rozbudowy i modernizacji obiektów przedszkoli. Nakłady na pozostałe 
placówki oświatowe wynosiły zwykle od 7% do 12% nakładów na szkoły. W całym 
badanym okresie wielkość oświatowych wydatków inwestycyjnych była relatywnie 
stabilna (roczne wielkości rzadko i  w  niewielkim zakresie spadały poniżej 2 mld 
zł), zmieniało się natomiast znaczenie finansowania ze środków unijnych (w  latach 
2010-2013 ich udział [wraz ze współfinansowaniem z budżetu państwa] w nakładach 
ogółem zbliżał się lub przekraczał 30%, do roku 2009 oraz w 2016 r. nie sięgał 10%). 
Inwestycyjne wydatki oświatowe w  całym badanym okresie wyniosły niespełna 28 
mld zł, były więc wyraźnie niższe niż wydatki inwestycyjne w dziedzinie wodociągów 
i  kanalizacji. Zważywszy jednak, że środki europejskie stanowiły jedynie niespełna 
18% tej kwoty należy stwierdzić, że wysokość finansowania inwestycji oświatowych ze 
środków „własnych” JST (tzn. innych niż środki europejskie ze współfinansowaniem 
z budżetu państwa) była nawet nieco wyższa niż wysokość finansowania ze środków 
„własnych” inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wydatki inwestycyjne związane z  budową (w  tym rozbudową lub modernizacją) 
i wyposażeniem obiektów kultury ponoszone są w 85% przez gminy i miasta na prawach 
powiatu, zaś w pozostałym zakresie przeważnie przez województwa. Najistotniejsze 
znaczenie mają inwestycje w obiekty ośrodków kultury (domów kultury, świetlic) oraz 
muzeów. Pomimo organizacyjnego, finansowego i  prawnego wyodrębnienia części 
działalności kulturalnej JST w  postaci samorządowych instytucji kultury znaczna 
część wydatków inwestycyjnych w  zakresie kultury ponoszona jest przez jednostki 
budżetowe (w badanym okresie przeciętnie 2/3). Zasadniczy udział w finansowaniu 
tych wydatków miały środki pochodzące z budżetu UE (wraz ze współfinansowaniem): 
w połowie lat badanego okresu udział ten przekraczał 50%, a w latach 2010-2014 – 
60%. Wysokość wydatków inwestycyjnych JST w obiekty kultury wynosiła w całym 
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badanym okresie 18,5 mld zł, z czego dotacje celowe dla instytucji kultury – 4,5 mld 
zł, zaś dofinansowanie ze środków europejskich – 9,5 mld zł.

Wśród wydatków majątkowych JST w zakresie ochrony zdrowia najistotniejszą rolę 
odgrywają dotacje celowe na finansowanie inwestycji realizowanych przez samo-
dzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. W całym badanym okresie osiągnęły one 
wysokość 11 mld, z czego zdecydowana większość to dotacje dla szpitali. W kontekście 
kryterium statusu podmiotowego podmiotu dotującego przeważają dotacje udzielane 
przez województwa, zaś mniejsze znaczenie mają dotacje z budżetów miast na prawach 
powiatu oraz powiatów. Pomijalna jest natomiast rola odgrywana przez dotacje udzie-
lane z budżetów gmin. Zdecydowanie mniejsze znaczenie mają dotacje dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne 
dokonywane bezpośrednio przez samorządowe jednostki budżetowe. Ogólna wartość 
wydatków inwestycyjnych JST w zakresie ochrony zdrowia w badanym okresie wynio-
sła 16 mld zł, z  czego środki europejskie (ze współfinansowaniem) wyniosły nieco 
ponad 2 mld zł. Nakłady inwestycyjne samorządowych SPZOZ-ów finansowane ze 
środków własnych osiągnęły w tym samym czasie wysokość ok. 13 mld zł.

Najmniejsze znaczenie fiskalne mają nakłady inwestycyjne w dziedzinie opieki spo-
łecznej. Ze względu na sposób organizacji świadczenia usług opiekuńczych (zakładane 
i  prowadzone przez JST jednostki pomocy społecznej i  pomocy rodzinie funkcjo-
nują jako jednostki budżetowe), nakłady te stanowią wydatki majątkowe jednostek 
budżetowych. Z podmiotowego punktu widzenia najistotniejszą rolę w finansowaniu 
infrastruktury socjalnej odgrywają miasta na prawach powiatu, niewiele mniejszą zaś – 
powiaty; mniejsze, choć wciąż istotne znaczenie, mają inwestycje finansowane z budże-
tów gmin, prawie pomijalne zaś – inwestycje finansowane z budżetów województw. 
Z kolei z funkcjonalnego punktu widzenia dominujące znaczenie mają wydatki inwe-
stycyjne domów pomocy społecznej. W badanym okresie sięgały one przeciętnie 49% 
wydatków ogółem, choć zwraca uwagę spadek ich udziału z blisko 60% w roku 2004 
do ponad 40% w 2016 r. W całym okresie objętym badaniem suma nakładów inwesty-
cyjnych JST na obiekty opieki społecznej wyniosła 3 mld zł, z czego wartość środków 
unijnych (ze współfinansowaniem) wyniosła ok. 300 mln zł.

Należy zwrócić uwagę, że relatywne znaczenie inwestycji realizowanych przez jed-
nostki budżetowe w zakresie zadań objętych badaniem dla całości działalności inwesty-
cyjnej JST w badanym okresie stale malało. O ile w roku 2004 wartość tych inwestycji 
była równa blisko 43% wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych gmin i miast 
na prawach powiatu ogółem, w 2010 r. stosunek ten zmalał do 36%, a w roku 2017 do 
zaledwie 22%. Trwała wydaje się również zmiana polegająca na spadku w strukturze 
tych wydatków inwestycji realizowanych w sektorze usług wodociągowo-kanalizacyj-
nych. O ile w okresie 2004-2010 stosunek tych inwestycji do inwestycji „oświatowych” 
wynosił przeciętnie 1,7, a w roku 2011 przekroczył wartość 2, o tyle w kolejnych latach 
relatywne znaczenie inwestycji „wodociągowo-kanalizacyjnych” malało. W latach 2016 
i 2017 stosunek ich wielkości do wielkości inwestycji „oświatowych” wyniósł niewiele 
więcej niż 0,4.

Podobnie jak nakłady inwestycyjne z budżetów JST na badane dziedziny infrastruktury 
przybierają różne formy, tak samo zróżnicowane są formy budżetowego finansowania 
kosztów funkcjonowania infrastruktury. W odniesieniu do oświaty i opieki społecznej 
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finansowanie to ma postać wydatków bieżących jednostek budżetowych, w odniesie-
niu do kultury – przede wszystkim dotacji podmiotowych i celowych dotacji bieżących, 
w  odniesieniu do ochrony zdrowia oraz gospodarki wodno-ściekowej – wydatków 
bieżących jednostek budżetowych. O ile w okresie 2004-2008 koszty funkcjonowania 
jednostek budżetowych oraz transfery bieżące do innych jednostek w badanych sferach 
zadań publicznych wynosiły przeciętnie 45% wydatków bieżących (bez świadczeń na 
rzecz osób fizycznych, które w badanym okresie ulegały bardzo istotnym zmianom 
wynikającym z nowych zadań socjalnych JST), w dalszej części okresu objętego bada-
niem ich udział wzrósł do blisko 52%. Trzy fundamentalnie istotne pozycje wydatków 
bieżących stanowią:

zz koszty funkcjonowania jednostek budżetowych działających w sferze zadań oświa-
towych (w latach 2009-2017 przeciętnie 40% wydatków bieżących gmin i miast na 
prawach powiatu ogółem, z tendencją stabilną);

zz koszty funkcjonowania jednostek budżetowych działających w sferze zadań opie-
kuńczych (w latach 2009-2016 przeciętnie 5,6% wydatków bieżących gmin i miast 
na prawach powiatu ogółem, z tendencją rosnącą);

zz dotacje bieżące dla jednostek wykonujących zadania w dziedzinie kultury, z gmin-
nymi i  miejskimi instytucjami kultury na czele (w  latach 2009-2016 przeciętnie 
3,5% wydatków bieżących gmin i miast na prawach powiatu ogółem, z tendencją 
stabilną).

Fiskalne znaczenie pozostałych sfer zadań objętych badaniem dla budżetów gmin 
i miast na prawach powiatu jest w zasadzie niemal zaniedbywalne – udział ich sumy 
w wydatkach bieżących wynosił w latach objętych badaniem od 1,9% do 2,8% (należy 
zwróć uwagę, że stwierdzenie to dotyczy znaczenia pozostałych sfer zadań dla budże-
tów, nie ma zatem nic wspólnego z uwzględnianiem i porównywaniem kosztów funk-
cjonowania podmiotów innych niż jednostki budżetowe). Koszty funkcjonowania 
jednostek budżetowych gmin i  miast na prawach powiatu oraz dotacje bieżące dla 
jednostek samorządowych prowadzących działalność w badanych dziedzinach ogółem 
sięgają ok. 50% wydatków bieżących pomniejszonych o  świadczenia na rzecz osób 
fizycznych, zaś koszty funkcjonowania inwestycji w dziedzinach objętych badaniem 
rosły w tempie porównywalnym do tempa wzrostu pozostałych wydatków bieżących 
(bez świadczeń na rzecz osób fizycznych). Uzasadnione jest stwierdzenie, że kontry-
bucja kosztów funkcjonowania badanych inwestycji do wyniku budżetu operacyjnego 
gmin i miast na prawach powiatu jest zarazem stabilnie istotna i bardzo stabilna. Jak 
wskazują doświadczenia okresu 2009-2012 wynik ten zależy jednak w przeważającej 
mierze od wysokości dochodów bieżących w  poszczególnych latach. Analiza dzia-
łalności inwestycyjnej JST w  dziedzinach objętych badaniem, jak również analiza 
znaczenia wydatków inwestycyjnych i bieżących gmin oraz miast na prawach powiatu 
w powyższych dziedzinach dla ich sytuacji finansowej – nadwyżki operacyjnej, wyniku 
budżetowego i, pośrednio, zadłużenia – została zawarta w rozdziale 4.

Analiza danych zbiorczych (tj. danych gromadzonych „na szczeblu” jednostek orga-
nizacyjnych”, a nie projektów inwestycyjnych) umożliwia poczynienie uogólniających 
obserwacji dotyczących przede wszystkim struktury i dynamiki kosztów funkcjono-
wania poszczególnych rodzajów kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych.
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Najistotniejszą pozycją kosztową w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych 
są wynagrodzenia i pochodne (ok. 40%. kosztów funkcjonowania ogółem). Ze względu 
na specyfikę technologicznego procesu wytwarzanych (świadczonych) usług bardzo 
ważną rolę odgrywają także koszty zakupu materiałów i  energii (ok. 25% kosztów 
funkcjonowania ogółem). Specyficzną cechą kosztów funkcjonowania tych przedsię-
biorstw na tle innych omawianych jednostek jest istotne znaczenie danin publicznych. 
Struktura kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 
nie ulegała istotnym zmianom w  okresie objętym badaniem. Prawie we wszystkich 
badanych latach dynamika kosztów funkcjonowania ogółem przedsiębiorstw wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych była wyższa albo istotnie wyższa od wzrostu nominalnego 
PKB i dynamiki wydatków bieżących JST Dynamika wynagrodzeń nie wykazywała 
istotnych różnic w porównaniu z dynamiką pozostałych kosztów funkcjonowania.

W zakresie zadań oświatowych (których koszty funkcjonowania są największe) wyod-
rębniono następujące grupy jednostek organizacyjnych:

zz szkoły,
zz przedszkola,
zz ośrodki szkolne i wychowawcze,
zz pozostałe placówki prowadzone przez powiaty (np. poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne),
zz pozostałe placówki prowadzone przez województwa (np. placówki doskonalenia 

nauczycieli).

O ile w początkowych latach okresu objętego badaniem w strukturze kosztów funk-
cjonowania szkół zachodziły pewne zmiany (związane np. z przejściowym zwiększe-
niem znaczenia remontów), w okresie po roku 2011 udział wynagrodzeń (osobowych 
i nieosobowych) wraz z pochodnymi w kosztach funkcjonowania szkół sięgał średnio 
90%, udział kosztów materiałów i energii – 7%, wydatków remontowych – zaledwie 
1%, zaś pozostałych usług obcych – 2%. Przez większą część badanego okresu koszty 
funkcjonowania szkół rosły wyraźnie wolniej zarówno od nominalnego PKB, jak i od 
wydatków bieżących JST (bez świadczeń na rzecz osób fizycznych). Wyjątkowo spek-
takularne pod tym względem były lata 2005-2008 oraz 2012-2013. Dynamika kosztów 
funkcjonowania innych niż wynagrodzenia podlegała wyraźnym wahaniom często 
nieodpowiadającym zmianom dynamiki wynagrodzeń.

Ogólny obraz struktury kosztów funkcjonowania przedszkoli, jak i zmiany tej struk-
tury, przypominają analogiczne zjawiska dotyczące szkół. Dominujący udział w kosz-
tach funkcjonowania przedszkoli mają wynagrodzenia (przeciętnie 84%, niewiele więc 
mniej niż w szkołach). Kolejną istotną pozycję kosztów stanowią materiały i energia 
(przeciętnie 10,5% w  badanym okresie, nieco więcej niż w  szkołach). Wyraźny był 
także wzrost wydatków na remonty w latach 2007-2009 i w związku z tym odnotowano 
również wzrost udziału remontów w kosztach funkcjonowania ogółem w tym okresie. 
W odróżnieniu od kosztów funkcjonowania szkół, koszty funkcjonowania przedszkoli 
przez większą część badanego okresu rosły szybciej niż nominalny PKB i wydatki bie-
żące JST (szczególnie silny wzrost zarówno wynagrodzeń, jak i pozostałych kosztów, 
miał miejsce w 2011 r.). Zwracają uwagę podobieństwa w dynamice wynagrodzeń oraz 
w dynamice pozostałych kosztów funkcjonowania przedszkoli.
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Do struktury kosztów funkcjonowania pozostałych szkół i przedszkoli zbliżona jest 
struktura kosztów funkcjonowania ośrodków szkolnych i wychowawczych. Podobne 
jest także zjawisko okresowego zwiększenia kosztów remontów (zwłaszcza w  latach 
2006-2009). Przeciętnie udział wynagrodzeń w kosztach funkcjonowania ośrodków 
ogółem wynosił 82%, przez większą część tego okresu wykazywał jednak tendencję 
rosnącą. Koszty materiałów i energii wynosiły średnio ponad 12% kosztów funkcjono-
wania ogółem, jednak przez większość badanego okresu malały. W okresie 2005-2011 
dynamika kosztów funkcjonowania ośrodków szkolnych i  wychowawczych ogółem 
odpowiadała zasadniczo dynamice wzrostu nominalnego PKB. W latach 2012-2013 
dynamika kosztów funkcjonowania była zauważalnie wyższa od dynamiki nominal-
nego PKB i nieco wyższa także od wzrostów wydatków bieżących JST. W kolejnych 
dwóch latach tendencja się odwróciła. Tendencje zmian kosztów funkcjonowania 
ogółem nie odpowiadają tendencjom kształtowania się poszczególnych składników 
kosztów.

O ile struktura kosztów funkcjonowania pozostałych placówek oświatowych prowa-
dzonych przez powiaty przypomina strukturę kosztów funkcjonowania szkół, o tyle 
zarówno struktura kosztów funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych 
przez województwa, jak i zmiany tej struktury w okresie 2004-2017, różnią się istotnie 
od analogicznych zjawisk w przypadku pozostałych jednostek systemu oświaty. Zwraca 
uwagę zwłaszcza wysoki i rosnący począwszy od roku 2013 udział usług obcych (bez 
usług remontowych).

Podobnie jak jednostki systemu oświaty, tak samo instytucje kultury są w istocie zróż-
nicowaną grupą podmiotów, które łączy pojęcie działalności kulturalnej, zaś dzieli 
charakter tej działalności i związany z nim sposób jej prowadzenia. Z tego względu 
zasadna jest odrębna analiza struktury i dynamiki kosztów funkcjonowania:

zz ośrodków kultury,
zz teatrów i  filharmonii (lub szerzej: instytucji wystawiających przedstawienia 

artystyczne),
zz bibliotek i archiwów,
zz muzeów.

W  strukturze kosztów ośrodków największy udział mają wynagrodzenia (ponad 
3/4), udział ten jest jednak zdecydowanie niższy niż w większości jednostek systemu 
oświaty (z wyjątkiem placówek prowadzonych przez województwa). Znaczenie usług 
obcych jest natomiast dwukrotnie większe od znaczenia kosztów materiałów i energii, 
co także odróżnia strukturę kosztów funkcjonowania ośrodków kultury od struktury 
kosztów funkcjonowania szkół albo przedszkoli (w których znaczenie usług obcych 
jest marginalne) oraz od struktury kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych (w których wielkość usług obcych odpowiada mniej więcej 
wielkości kosztów materiałów i  energii). W  okresie objętym badaniem struktura 
kosztów funkcjonowania ośrodków kultury była bardzo stabilna, aczkolwiek nastąpiły 
w niej pewnej zmiany. Udział wynagrodzeń i usług obcych miał zasadniczo tendencję 
rosnącą, natomiast udział kosztów materiałów i energii nieznacznie spadł. Spadł także 
udział pozostałych kosztów funkcjonowania. Przez większość lat badanego okresu 
koszty funkcjonowania ogółem ośrodków kultury rosły dużo szybciej niż nominalny 
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PKB i wydatki bieżące JST. Dają się zauważyć różnice w kształtowaniu dynamiki wyna-
grodzeń i pozostałych kosztów funkcjonowania. O ile kierunek zmian jest w zasadzie 
zbliżony, o  tyle „amplituda” tych zmian wyraźnie wyższa w przypadku pozostałych 
kosztów.

Najważniejszą pozycją kosztową w  teatrach i  filharmoniach są wynagrodzenia pra-
cowników. Ich udział w kosztach funkcjonowania ogółem wynosi ok. 2/3. Zjawisko 
szczególnej wagi usług obcych w strukturze kosztów funkcjonowania (obserwowane 
także w przypadku ośrodków kultury) występuje w przypadku instytucji wystawiają-
cych przedstawienia artystyczne ze szczególnym natężeniem. Stanowią one bowiem 
nie dwukrotność, ale trzykrotność kosztów materiałów i energii. W okresie objętym 
badaniem struktura kosztów funkcjonowania teatrów i  filharmonii nie uległa więk-
szym zmianom. Odnotować można jedynie zwiększenie udziału usług obcych kosztem 
udziału „pozostałych”. Dynamikę kosztów funkcjonowania teatrów i filharmonii cha-
rakteryzowała silna zmienność.

Udział wynagrodzeń i pochodnych w strukturze kosztów bibliotek i archiwów wynosi 
ok. 3/4. Znaczenie usług obcych jest porównywalne ze znaczeniem kosztów materiałów 
i energii. W okresie objętym badaniem struktura kosztów funkcjonowania bibliotek 
była bardzo stabilna, aczkolwiek nastąpiły w niej pewne zmiany. Udział wynagrodzeń 
miał tendencję rosnącą, natomiast udział kosztów materiałów i  energii nieznacznie 
spadł (podobnie jak udział pozostałych kosztów funkcjonowania). W  okresie obję-
tym badaniem koszty funkcjonowania bibliotek i archiwów rosły zazwyczaj w tempie 
porównywalnym do wzrostu stóp referencyjnych (tj. nominalnego PKB i wydatków 
bieżących JST bez świadczeń na rzecz osób fizycznych).

W strukturze kosztów funkcjonowania muzeów udział wynagrodzeń sięga dwóch trze-
cich, udział kosztów materiałów i energii – ok. 10%, zaś udział usług obcych – ok. 20%. 
W okresie objętym badaniem struktura kosztów funkcjonowania muzeów nie uległa 
praktycznie żadnym zmianom. O ile w początkowych latach okresu objętego badaniem 
koszty funkcjonowania muzeów rosły wolniej albo w  tempie porównywalnym do 
tempa wzrostu stóp referencyjnych, począwszy od roku 2013 występowało zjawisko 
odwrotne. W latach 2014-2016 koszty funkcjonowania rosły o ponad 8%, parokrotnie 
przewyższając tempo wzrostu PKB i wydatków bieżących JST. Charakterystyczna jest 
także zdecydowanie większa dynamika pozostałych kosztów funkcjonowania muzeów 
niż dynamika wynagrodzeń i pochodnych w latach 2014-2016.

W  przypadku samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej zwraca 
uwagę umiarkowany – w  porównaniu z  innymi badanymi usługami społecznymi 
– udział wynagrodzeń w  kosztach funkcjonowania ogółem, sięgający na początku 
badanego okresu 60%, a następnie malejący do niespełna 51% w roku 2016. Z dru-
giej strony nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, że w kosztach usług obcych istotne 
i wciąż rosnące znaczenie ma outsourcing usług medycznych instytucjom zewnętrz-
nym. Wzrost roli odgrywanej przez outsourcing usług medycznych odpowiedzialny 
jest w  głównej mierze za znaczące zmiany w  strukturze kosztów funkcjonowania 
samorządowych SPZOZ-ów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Ze względu na 
systematycznie malejącą liczbę kontrolowanych przez JST podmiotów leczniczych 
działających w  formie SPZOZ-ów nie można natomiast przykładać dużej wagi do 
badania dynamiki poszczególnych rodzajów kosztów i  jej odnoszenia do  dynamiki 
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wydatków bieżących JST oraz dynamiki nominalnego PKB. Jedynie ogólnie można 
wskazać pewne zjawiska występujące w badanym okresie ze szczególnym natężeniem. 
Należy do nich w szczególności wyraźny i silny związek między poziomem kosztów 
prowadzenia przez samorządowe SPZOZ-y działalności operacyjnej a wartością usług 
finansowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz silna dyna-
mika kosztów usług medycznych zlecanych na zewnątrz w  latach 2007-2009 oraz 
znacząca – w porównaniu z innymi badanymi wielkościami – dynamika tego rodzaju 
kosztów w kolejnych latach.

W zakresie opieki społecznej wyodrębniono z kolei:

zz ośrodki pomocy społecznej (OPS) oraz ich odpowiedniki w powiatach lub mia-
stach na prawach powiatu (PCPR) i województwach,

zz domy pomocy społecznej,
zz placówki opiekuńczo-wychowawcze,
zz pozostałe jednostki organizacyjne opieki społecznej.

Pomimo zupełnie różnych zadań struktura kosztów funkcjonowania OPS, PCPR 
i WOPS na koniec okresu objętego badaniem nie odbiegała od struktury kosztów funk-
cjonowania prowadzonych przez JST szkół i przedszkoli. Wydatki na funkcjonowanie 
ośrodków pomocy społecznej oraz ich odpowiedników w powiatach i województwach 
w badanym okresie rosły – co do zasady – szybciej niż zarówno nominalny PKB, jak 
i wydatki bieżące JST pomniejszone o świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwracają 
jednak uwagę odmienne ścieżki zmian wynagrodzeń oraz pozostałych pozycji kosztów.

Stosunkowo wysoki udział kosztów materiałów w kosztach ogółem wyraźnie odróżnia 
strukturę kosztów domów pomocy społecznej od struktury kosztów ośrodków pomocy 
społecznej, budząc raczej skojarzenia ze strukturą kosztów funkcjonowania samorzą-
dowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Zwraca jednak uwagę systema-
tyczny wzrost udziału wynagrodzeń w  kosztach funkcjonowania ogółem (z  prawie 
69% w 2004 r. do ponad 74% w roku 2017). Tempo wzrostu kosztów funkcjonowania 
domów pomocy społecznej w  latach 2005-2006 było wyraźnie niższe zarówno od 
dynamiki wydatków bieżących, jak i nominalnego PKB. Wyraźnie widoczne są paralele 
w stosunku do dynamiki kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej (i ich 
odpowiedników w powiatach i województwach).

Zasadnicza zmiana dokonująca się w strukturze kosztów funkcjonowania placówek 
opiekuńczo-wychowawczych polega – podobnie jako w przypadku domów pomocy 
społecznej – na spadku udziału wydatków na materiały i energię. O ile w roku 2004 
sięgał on 20%, w 2017 r. spadł do 15%. Znacząco wzrósł natomiast udział wynagrodzeń 
i pochodnych oraz znaczenie pozostałych usług obcych. W przeciwieństwie do dyna-
miki kosztów funkcjonowania OPS i DPS koszty funkcjonowania placówek opiekuń-
czo-wychowawczych nie wykazują żadnego trendu, który dałby się zestawić z trendami 
kształtowania się nominalnego PKB i wydatków bieżących (pomniejszonych o świad-
czenia na rzecz osób fizycznych). Zwraca uwagę fakt, że w żadnym z lat objętych bada-
niem wzrost kosztów funkcjonowania placówek nie był wyższy od obydwu pozostałych 
badanych stóp wzrostu, zaś w latach 2013-2014 oraz w roku 2017 dynamika kosztów 
funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych była ujemna.
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Wzrost udziału wynagrodzeń w strukturze kosztów funkcjonowania charakterystyczny 
jest także dla pozostałych jednostek organizacyjnych opieki społecznej. W  2004  r. 
wynosił on 66,4%, zaś w roku 2017 – blisko 74%. Udział materiałów i energii po okresie 
wahań (2004-2012) podlegał systematycznym spadkom, wynosząc w ostatnim roku 
objętym badaniem niespełna 12%. Dynamika kosztów funkcjonowania pozostałych 
jednostek opieki społecznej była przez większą część okresu objętego badaniem zde-
cydowanie wyższa od dynamiki PKB i wydatków bieżących pomniejszonych o świad-
czenia na rzecz osób fizycznych. Zróżnicowane było jednak tempo wzrostów i spadków 
dwóch wyodrębnionych dla celów badania kosztów funkcjonowania, przy czym ampli-
tuda wahań kosztów innych niż wynagrodzenia i pochodne była wyraźnie wyższa.

Poza analizą struktury i  dynamik kosztów funkcjonowania poszczególnych jedno-
stek organizacyjnych świadczących usługi w dziedzinach zadań objętych badaniem, 
w rozdziale 5. zaprezentowano także wyniki badań dotyczących związku między war-
tością rzeczowych składników majątku trwałego wykorzystywanych w  działalności 
poszczególnych jednostek a kosztami funkcjonowania. W przypadku przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych w początkowych latach badanego okresu relacja tych 
kosztów – zarówno wynagrodzeń, jak i pozostałych – do wartości majątku trwałego 
malała, aby po roku 2010 ustabilizować się na poziomie odpowiednio 7% oraz 11%. 
Spadek relacji w latach 2008-2010 może wynikać po części z niedoskonałości metody 
szacowania wartości majątku trwałego opartej na koszcie historycznym, po części zaś 
może odzwierciedlać rzeczywiste zjawiska właściwe sektorowi, w  którym – jak się 
wydaje – inwestycje „jakościowe” (modernizacyjne) względnie polegające na rozbu-
dowie sieci odgrywają szczególnie ważną rolę.

Stosunek podstawowego składnika kosztów funkcjonowania szkół – wynagrodzeń 
i pochodnych – do wartości majątku trwałego szkół pozostawał stabilny w latach 2004-
2008, rósł w okresie 2008-2012, nieco zmalał w kolejnych dwóch latach, by w następ-
nych dwóch wzrosnąć znowu, jednak relatywnie niewiele. Jeśli weźmie się pod uwagę 
dłuższy okres – 2011-2016 – można skonstatować, że w okresie tym relacja wynagro-
dzeń do wartości majątku pozostawała względnie stabilna, mieściła się bowiem w prze-
dziale 122-126,5%. Nie sposób zatem na podstawie danych historycznych stwierdzić, 
że przyrost wartości majątku szkół wywołuje jeszcze większy przyrost wynagrodzeń. 
Bardzo istotna obserwacja dotyczy także pozostałych kosztów funkcjonowania. Ich 
relacja do wartości majątku pozostawała stabilna w całym okresie objętym badaniem 
(ok. 14-15%). Twierdzenie, zgodnie z którym koszty funkcjonowania szkół rosną pro-
porcjonalnie do wzrostu wartości majątku szkół – wydaje się zatem oparte na solidnych 
podstawach empirycznych.

Również w  przypadku przedszkoli istotne zwiększenie majątku wykorzystywanego 
do  prowadzenia działalności w  tym zakresie nie doprowadziło do więcej niż pro-
porcjonalnego wzrostu kosztów funkcjonowania. Przeciwnie, gdyż zarówno relacja 
wynagrodzeń do wartości majątku trwałego, jak i relacja pozostałych kosztów funk-
cjonowania do wartości majątku trwałego wykazywały w ostatnich latach tendencję 
spadkową. O ile w roku 2007 relacja ta wyniosła w odniesieniu do wynagrodzeń 250%, 
natomiast w odniesieniu do pozostałych kosztów – blisko 56%, w 2017 r. – odpowied-
nio 201% i 32%. Prognoza, zgodnie z którą nakłady inwestycyjne powodować będą 
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proporcjonalny wzrost kosztów funkcjonowania przedszkoli, może być w świetle tych 
obserwacji uznana za konserwatywną.

Relacja wynagrodzeń do wartości majątku ośrodków szkolnych i wychowawczych jest 
istotnie niższa od analogicznej relacji w odniesieniu do przedszkoli, a zbliżona do rela-
cji obliczonej dla szkół. Relacja ta w całym badanym okresie pozostaje stabilna. Iloraz 
pozostałych kosztów funkcjonowania do wartości majątku kształtuje się w  sposób 
zbliżony do analogicznego ilorazu obliczonego dla przedszkoli: jego wartość maleje 
w latach 2006-2012, aby w latach następnych ustabilizować się na poziomie 18-19%. 
W ciągu ostatnich kilku lat zarówno zatem wynagrodzenia i pochodne, jak i pozostałe 
koszty funkcjonowania ośrodków szkolnych i wychowawczych rosły proporcjonalnie 
do wartości majątku trwałego wykorzystywanego w działalności tych jednostek (tak 
samo, jak w przypadku przedszkoli i – do pewnego stopnia – szkół). Wyjątkiem pod 
tym względem był rok 2017, w którym nastąpił gwałtowny wzrost kosztów wynagro-
dzeń (w związku z czym stosunek wynagrodzeń do wartości majątku wzrósł ze 110% 
do ponad 130%), przy zachowaniu relacji pozostałych kosztów funkcjonowania do 
wartości majątku trwałego.

Stosunek wynagrodzeń i pochodnych do wartości majątku trwałego placówek oświa-
towych prowadzonych przez powiaty ulegał nieznacznemu spadkowi praktycznie 
w całym badanym okresie, jednak tempo tego spadku było tak niewielkie, że można 
uznać relację wynagrodzeń do wartości majątku trwałego za stałą (wynoszącą ok. 
200%). Relacja pozostałych kosztów funkcjonowania do wartości majątku trwałego 
do roku 2012 ulegała znacznym wahaniom. O  ile w  2004  r. wynosiła 49%, w  roku 
2008 sięgnęła 56%, by trzy lata później spaść do poziomu 49,5%. W okresie 2008-2012 
relacja malała przeciętnie o ponad 7%. Badania empiryczne wskazują więc, że koszty 
funkcjonowania pozostałych placówek oświatowych nie rosną szybciej niż wartość 
majątku tych jednostek organizacyjnych (podobnie jak w przypadku przedszkoli oraz 
– z  zastrzeżeniem roku 2017 – ośrodków szkolnych i  wychowawczych). Inwestycje 
powodują więc proporcjonalny wzrost kosztów funkcjonowania. W przypadku placó-
wek prowadzonych przez samorządy województw badanie oparte na danych historycz-
nych daje podstawy do twierdzenia, że koszty te rosną wolniej od przyrostu wartości 
majątku odzwierciedlającego ponoszone przez JST nakłady inwestycyjne.

Zmiany relacji obliczonej dla ośrodków kultury przypominają zmiany relacji obliczo-
nej dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W początkowych latach okresu 
objętego badaniem (2008-2012) obie relacje ulegają zmniejszeniu, aby następnie 
ustabilizować się. Można poczynić generalną obserwację, że w ostatnich latach relacja 
poszczególnych składników kosztów funkcjonowania ośrodków kultury do wartości 
księgowej rzeczowych składników majątku trwałego tych instytucji pozostaje dość 
stabilna. W przypadku wynagrodzeń mieści się w przedziale 55-60%, zaś w przypadku 
pozostałych kosztów – w przedziale 40-45%. Obserwacja ta pozwala na sformułowanie 
hipotezy, zgodnie z którą wzrost wartości rzeczowych składników majątku trwałego 
ośrodków kultury pociąga za sobą proporcjonalny wzrost kosztów ich funkcjonowania.

Badanie relacji kosztów funkcjonowania teatrów i filharmonii do wartości rzeczowych 
składników majątku trwałego wskazuje na jej podobieństwa z  analogiczną relacją 
obliczoną w odniesieniu do ośrodków kultury, z pewnymi odrębnościami dotyczącymi 
wynagrodzeń i pozostałych składników kosztów. Relacja ta w przypadku wynagrodzeń 
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słabiej lub silniej malała aż do roku 2015, osiągając wartość niespełna 40%. W roku 
2016 uległa zaś niewielkiemu wzrostowi (do 41,5%). W przypadku pozostałych kosz-
tów relacja uległa zmniejszeniu przede wszystkim w okresie 2010-2012, aby następnie 
ustabilizować się na poziomie dwudziestu paru procent (z tym, że w ostatnich dwóch 
latach można zaobserwować nieznaczny jest wzrost).

Kształtowanie się relacji kosztów funkcjonowania do wartości majątku trwałego 
wykorzystywanego w prowadzeniu działalności bibliotek i archiwów wykazuje istotne 
odrębności w porównaniu z pozostałymi instytucjami kultury. Obie relacje pozostają 
mianowicie na zbliżonym poziomie w latach 2008-2010 (w odniesieniu do wynagro-
dzeń nawet do roku 2011), w kolejnych latach natomiast następuje ich systematyczny 
spadek (co ciekawe – silniejszy w przypadku wynagrodzeń). W ostatnim roku bada-
nego okresu stosunek wynagrodzeń i  pochodnych do wartości majątku trwałego 
bibliotek wyniósł ok. 100%, natomiast stosunek pozostałych kosztów funkcjonowania 
do wartości majątku trwałego – ok 33%.

Relacja kosztów funkcjonowania muzeów do wartości wykorzystywanych przez nie 
rzeczowych aktywów trwałych wykazuje z kolei istotne podobieństwa do analogicznej 
relacji w przypadku ośrodków kultury oraz teatrów i  filharmonii. Aż do roku 2013 
relacja ta maleje (zarówno w  przypadku wynagrodzeń, jak i  pozostałych kosztów 
funkcjonowania), następnie zaś ulega stabilizacji. Po roku 2012 stosunek wynagrodzeń 
do wartości rzeczowych aktywów trwałych wynosił ok. 15%, natomiast stosunek pozo-
stałych kosztów funkcjonowania muzeów do rzeczowego majątku trwałego – ok. 8%.

W  przypadku samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej – po 
okresie istotnych wzrostów wartości majątku trwałego (2007-2012) pomimo stałego 
spadku liczby SPZOZ-ów – nastąpiła stabilizacja tej wartości na poziomie ok. 18,5 
mld zł. Zwraca uwagę gwałtowny wzrost wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do 
wartości majątku trwałego SPZOZ-ów w roku 2007, a następnie okres spadku obej-
mujący lata 2007-2014. Wzrost relacji wynagrodzeń do wartości majątku SPZOZ-ów 
w latach 2014-2016 (2014 r. – 67,6%, 2015 r. – 68,8%, 2016 – 72%) trudno uznać za 
bardzo znaczący. Podobnie, choć łagodniej, kształtuje się relacja pozostałych kosztów 
funkcjonowania (z wyłączeniem nabywanych usług medycznych) do wartości majątku 
trwałego. Po silnym wzroście w roku 2007 (z ponad 40% do ponad 60%), po roku 2010 
relacja ta stabilizuje się na poziomie ok. 45%, choć począwszy od roku 2013 można 
dostrzec jej niewielki wzrost. Analogicznie po 2013 r. nastąpił umiarkowany wzrost 
relacji wartości zlecanych usług medycznych do wartości majątku trwałego – od 20,4% 
(w 2012 r.) do 23,9% (w roku 2013). Poczynione obserwacje nie uprawniają jednak do 
formułowania wniosku, zgodnie z którym inwestycje realizowane przez samorządowe 
SPZOZ-y prowadzą do większego niż proporcjonalny wzrostu kosztów funkcjonowa-
nia tych podmiotów leczniczych.

Analiza relacji zachodzących między wartością majątku a kosztami funkcjonowania 
ośrodków pomocy społecznej prowadzi do spostrzeżenia, zgodnie z  którym o  ile 
koszty wynagrodzeń rosną w  tempie wyraźnie szybszym od przyrostu wartości 
majątku, o tyle w odniesieniu do pozostałych kosztów funkcjonowania zwraca uwagę 
stabilizacja kosztów na poziomie ok. 70% wartości majątku począwszy od roku 2008 
(jednak z zauważalną tendencją spadkową po roku 2015). Obserwacja ta pozwala na 
sformułowanie hipotezy, zgodnie z którą w badanej grupie jednostek organizacyjnych 
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wielkość kosztów funkcjonowania – poza wynagrodzeniami (i  pochodnymi) – jest 
funkcją liniową wartości majątku zależnej w  ostatecznym wymiarze od wysokości 
nakładów inwestycyjnych w  poszczególnych latach. Wynagrodzenia rosną jednak 
szybciej – zjawisko to występuje tu zdecydowanie wyraźniej niż w przypadku szkół 
(należy podkreślić, że OPS-y są pierwszą grupą badanych jednostek organizacyjnych, 
w odniesieniu do których takiego związku nie można kwestionować).

Kształtowanie się kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej w  stosunku 
do  wartości majątku nasuwa skojarzenia z  wynikami analogicznego badania prze-
prowadzonego w stosunku do OPS. Po pierwsze, stosunek wynagrodzeń do wartości 
majątku DPS wykazuje tendencję rosnącą. Wzrost ten jest szczególnie widoczny 
w  okresie 2010-2017 (w  latach wcześniejszych nie sposób mówić o  jakimkolwiek 
trendzie w tym zakresie). O ile w roku 2010 wynagrodzenia wynosiły 77% wartości 
majątku, sześć lat później sięgały blisko 96% tej wartości, a  w  roku 2017 osiągnęły 
wysokość prawie 100% wartości majątku. Po drugie, stosunek pozostałych kosztów 
funkcjonowania do wartości majątku pozostawał względnie stabilny w całym okresie 
objętym badaniem. W 2004 r. wyniósł 33%, w roku 2008 wzrósł jednorazowo do 37%, 
natomiast w okresie 2015-2017 wahał się w wąskim przedziale od 33% do 31%.

Analiza wysokości poszczególnych kosztów funkcjonowania w  okresie 2005-2017 
potwierdza istnienie związku między wartością majątku placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych a poziomem najważniejszych rodzajów kosztów. Zauważalna jest zwłasz-
cza stabilizacja innych niż wynagrodzenie (i  pochodne) kosztów funkcjonowania, 
począwszy od roku 2011 na poziomie 41-43% wartości majątku. O ile natomiast relacja 
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń systematycznie malała w okresie 2005-
2014, o tyle w latach kolejnych (zwłaszcza w 2016 r.) rosła. W ostatnim roku objętym 
badaniem nastąpił jednak jej ponowny spadek. Obserwacja dotycząca wynagrodzeń 
odbiega od  zjawisk zaobserwowanych w  przedstawionych wcześnie jednostkach 
organizacyjnych opieki społecznej, co może wynikać – jak się wydaje – z  przewagi 
inwestycji modernizacyjnych nad inwestycjami typu greenfield.

Relacja kosztów wynagrodzeń do wartości majątku pozostałych jednostek/placówek 
opieki społecznej odzwierciedla w znacznej mierze zjawiska obserwowane w zakresie 
dynamiki tych kosztów. Po stałym wzroście w okresie 2004-2008 nastąpiło odwrócenie 
trendu związane z załamaniem dynamiki wynagrodzeń w latach 2009-2011. Od roku 
2011 stosunek wynagrodzeń do wartości majątku znowu systematycznie wzrastał, by 
w 2016 r. przekroczyć wartość 100%. W odniesieniu do pozostałych kosztów można 
wskazać podobne tendencje, z  wyjątkiem systematycznego wzrostu po roku 2011. 
Począwszy od roku 2013 badana relacja mieściła się w  przedziale 41-42%, jednak 
w ostatnim roku objętym badaniem zmalała do 37%.

Rozdział 6. zawiera analizy, których celem jest weryfikacja hipotez dotyczących związ-
ków między ponoszeniem nakładów inwestycyjnych a wydatkami na funkcjonowanie 
poszczególnych rodzajów jednostek organizacyjnych tworzonych i  prowadzonych 
przez JST w dziedzinach objętych badaniem, sformułowanych na podstawie obserwa-
cji wielkości inwestycji wszystkich JST oraz poszczególnych kosztów funkcjonowania 
różnych samorządowych jednostek organizacyjnych ponoszonych przez wszystkie 
JST. Hipotezy te nie uwzględniają bowiem szeregu „nieregularności”, które wynikać 
mogą z wielu zjawisk (np. nakłady inwestycyjne prowadzą nie tylko do zwiększenia 
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„stanu” środków trwałych, ale także do podniesienia czy poprawy stanu posiadanego, 
zróżnicowany stopień wykorzystania zasobów umożliwiających świadczenie usług 
może prowadzić do  występowania pewnych korzyści skali skutkujących ogranicze-
niem przyrostu kosztów funkcjonowania w stosunku do przyrostu wartości majątku 
trwałego, itd.). Z  tego względu istotne jest zbadanie zależności między wysokością 
nakładów inwestycyjnych a  kosztami funkcjonowania jednostek organizacyjnych 
w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Dopiero bowiem na pozio-
mie poszczególnych jednostek można zaobserwować zjawiska uprawdopodabniające 
istnienie związków przyczynowych między nakładami inwestycyjnymi a  wielkością 
kosztów funkcjonowania inwestycji. W tym celu spośród dziedzin zadań publicznych 
objętych badaniem wybrano realizowane przez gminy i miasta na prawach powiatu 
inwestycje „oświatowe”, tj. inwestycje służące do prowadzenia działalności przez szkoły 
i przedszkola (m.in. ze względu na znaczenie ich kosztów funkcjonowania dla budże-
tów gmin i miast na prawach powiatu).

Wyniki badań wskazują na zawodność ogólnego założenia o prostym wpływie wysoko-
ści nakładów inwestycyjnych na podstawowy składnik kosztów funkcjonowania szkół 
i przedszkoli, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Współczynnik korelacji 
między sumą inwestycji „oświatowych” na mieszkańca a  wzrostem wynagrodzeń 
i pochodnych wynosi zaledwie 0,14, przy czym nie występują praktycznie w tym zakre-
sie różnice między poszczególnymi typami i podtypami JST (współczynnik korelacji 
obliczony dla miast na prawach powiatu wynosi 0,156, dla gmin miejskich – 0,22, dla 
gmin wiejskich – 0,14, dla gmin miejsko-wiejskich – 0,152). Współczynnik korelacji 
między sumą inwestycji „oświatowych” na mieszkańca a wzrostem pozostałych kosz-
tów funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi jedynie 0,077, przy czym pewne róż-
nice występujące między poszczególnymi typami i podtypami JST nie mają charakteru 
regularnego (współczynnik korelacji obliczony dla miast na prawach powiatu wynosi 
0,27, dla gmin miejskich – -0,035, dla gmin miejsko-wiejskich – tylko 0,028, zaś dla 
gmin wiejskich – 0,19). Istnienie bardzo słabych zależności między sumą inwestycji na 
mieszkańca a wzrostem wynagrodzeń i pozostałych kosztów funkcjonowania inwesty-
cji potwierdza także analiza regresji.

Wszystkie badane grupy JST (tj. o najwyższych sumach inwestycji na mieszkańca, naj-
niższych i przeciętnych sumach) dostarczają niezwykle spektakularnych przykładów 
braku zależności między wynagrodzeniami i pozostałymi składowymi kosztów funk-
cjonowania inwestycji a wartością majątku trwałego odzwierciedlającą skumulowaną 
wielkość inwestycji w poszczególnych latach. W niektórych gminach należących do 
pierwszej grupy (Lesznowola, Podkowa Leśna) stosunek wynagrodzeń do warto-
ści majątku wykazywał stałą tendencję malejącą. W  kilku gminach z  grupy drugiej 
(Alwernia, Powidz) relacja wynagrodzeń do majątku trwałego ulegała silnym zmianom 
w obu kierunkach, w innych (Werbkowice) pozostawała zasadniczo stabilna. W gmi-
nach praktycznie nieinwestujących w budynki oraz wyposażenie szkół i przedszkoli 
relacja wynagrodzeń do wartości majątku rosła najbardziej dramatycznie (w większo-
ści z nich ponad trzykrotnie).

Do interesujących spostrzeżeń prowadzi także porównanie dynamiki wzrost majątku 
trwałego z  dynamiką wzrostu wynagrodzeń, z  której wyeliminowano efekt zmiany 
siły nabywczej pieniądza, jak również z  dynamiką wzrostu pozostałych składników 
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kosztów funkcjonowania. W  żadnej z  badanych JST nie sposób zauważyć trwałego 
związku między zmianą majątku trwałego szkół i przedszkoli a dynamiką wynagro-
dzeń i pozostałych kosztów funkcjonowania. W niektórych gminach należących do 
pierwszej grupy (tj. o  największych inwestycjach na mieszkańca w  całym okresie 
2005-2015) można wprawdzie dostrzec w  pewnych okresach powiązania między 
zmianami wartości majątku a dynamiką kosztów funkcjonowania, ale skala tych zmian 
jest jednak nieporównywalna. W  badanych gminach należących do grupy drugiej 
(tzn. do jednostek, w których suma inwestycji oświatowych na mieszkańca w latach 
2004-2015 nie odbiega od przeciętnej) zjawiskiem, które trudno przeoczyć, jest nie-
regularność ponoszenia nakładów inwestycyjnych. W Lądku-Zdroju wzrost wartości 
majątku trwałego nastąpił w okresie 2007-2010, w Powidzu – jedynie w roku 2011, 
w Werbkowicach – w latach 2004-2005, a w Cieszanowie – 2004-2008 (z wyjątkiem 
roku 2007). Dwukrotny wzrost wartości majątku trwałego w Lądku-Zdroju w 2010 r. 
oraz siedemnastoprocentowy rok później nie „wygenerował” żadnego wzrostu kosz-
tów wynagrodzeń. W latach 2010-2012 realne wydatki na wynagrodzenia zmalały, zaś 
w roku 2013 wzrosły zaledwie o 3%. Także w kolejnych latach ich wzrost był ledwie 
zauważalny. W trzeciej grupie JST wskutek praktycznego zaniechania inwestowania 
w  oświatę wartość majątku trwałego systematycznie spadała (mniej więcej o  kwoty 
odpowiadające skonwencjonalizowanemu umorzeniu tego majątku). Mimo to koszty 
funkcjonowania wykazywały tendencję malejącą tylko w  nielicznych przypadkach, 
których przykładem są Wojsławice. W  Tarnowskich Górach, Radkowie i  Kluczach 
koszty wynagrodzeń wzrastały albo – w poszczególnych latach – pozostawały stabilne 
(przeciętna roczna stopa wzrostu – średnia geometryczna – wynosiła odpowiednio 
1,8%, 3,9%, oraz 1,5%). Pozostałe koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli – podob-
nie jak w  innych grupach JST – ulegały znacznym wahaniom. Po latach istotnych 
wzrostów następowały drastyczne spadki (Wojsławice 2007-2011, Tarnowskie Góry 
2008-2011) albo też po roku gwałtownego wzrostu następowały zauważalne spadki 
(Radków 2009-2013, Klucze 2011-2013).

Wyniki badania ankietowego zostały przedstawione w rozdz. 7. Ze względu na zasadni-
cze rozbieżności ustaleń dotyczących nowych inwestycji (w szczególności tych, dla któ-
rych możliwe było bezpośrednie określenie kosztów funkcjonowania) oraz inwestycji 
modernizacyjnych (ulepszeń obiektów istniejących), wyniki uzyskane w odniesieniu 
do tych dwóch grup projektów przedstawiono oddzielnie. Ponieważ poszczególne 
projekty generowały koszty funkcjonowania w dłuższym okresie (obejmującym kilka 
albo nawet kilkanaście lat między rokiem 2004 a  2017) prezentacja wyników obej-
muje średnie obliczone dla poszczególnych lat w odniesieniu do każdego z projektów. 
Podejście takie jest uzasadnione ze względu na zaobserwowaną zbliżoną do wartości 
oczekiwanych dynamikę zmian kosztów funkcjonowania ogółem projektów nowych, 
dla których możliwe było bezpośrednie określenie kosztów funkcjonowania.

Projekty inwestycyjne we wszystkich badanych sferach zadań publicznych wykazują 
istotne zróżnicowanie, które utrudnia wyciąganie jednoznacznych wniosków. Zwracają 
uwagę wysokie wartości odchylenia standardowego w  przypadku wszystkich bez 
wyjątku obliczonych średnich udziałów poszczególnych rodzajów kosztów funkcjo-
nowania w  kosztach funkcjonowania inwestycji ogółem. Wyraźne jest zróżnicowa-
nie struktury kosztów funkcjonowania inwestycji realizowanych w  poszczególnych 
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obszarach działalności. Choć wynagrodzenia z pochodnymi stanowią pozycję domi-
nującą w większości projektów, to jednak ich udział w kosztach funkcjonowania ogó-
łem różni się w zależności od sfery zadań. Największe znaczenie mają wynagrodzenia 
w strukturze kosztów funkcjonowania inwestycji w dziedzinie opieki społecznej (blisko 
59%), mniejsze – w strukturze kosztów funkcjonowania inwestycji oświatowych (51%) 
oraz inwestycji w  ochronie zdrowia (49%). Zdecydowanie mniejszą rolę odgrywają 
natomiast wynagrodzenia w  strukturze kosztów funkcjonowania inwestycji w  dzie-
dzinie kultury (34%), zaopatrzenia w  wodę (32%) i  odprowadzania ścieków (30%). 
Wyniki ankiet wskazują na nadspodziewanie wysoki udział materiałów i energii nie 
tylko w  strukturze kosztów funkcjonowania inwestycji w  infrastrukturę techniczną 
(zaopatrzenie w wodę – 37%, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 32%), lecz także 
w przypadku inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej. Zaskakujące jest również 
kształtowanie się udziału materiałów i energii w kosztach funkcjonowania inwestycji 
w dziedzinie ochrony zdrowia oraz pozostałych inwestycji o charakterze infrastruktury 
społecznej. W tym pierwszym przypadku udział ten wynosi 23%, podczas gdy w przy-
padku inwestycji w obiekty kultury – 46%, inwestycji oświatowych – 34%, inwestycji 
z zakresu opieki społecznej – 22%. Nie zaskakuje natomiast stosunkowo wysoki udział 
usług obcych w kosztach funkcjonowania inwestycji w ochronie zdrowia (15,5%) oraz 
projektów z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków (15,5%). Intuicjom odpo-
wiada także wysoki udział opłat i  podatków w  strukturze kosztów funkcjonowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (woda – 11%, ścieki – 16%) oraz ich 
marginalne znaczenie w przypadku obiektów infrastruktury społecznej, a zwłaszcza 
oświatowej i ochrony zdrowia (oświata i ochrona zdrowia – ok. 1%, kultura – 3,9%, 
opieka społeczna – 4,9%).

Wyniki badań ankietowych wykazują spektakularne różnice w stosunku do wyników 
badań przedstawionych w rozdziale 5. O ile z analizy danych dostarczanych przez spra-
wozdawczość budżetową JST wynika, że np. udział wynagrodzeń w kosztach funkcjo-
nowania najliczniejszych i najważniejszych fiskalnie jednostek systemu oświaty – szkół 
i przedszkoli – sięga osiemdziesięciu kilku procent, udział wykazany w ankietach jest 
o 30 punktów procentowych niższy. Mniej „drastyczne”, ale również głębokie różnice 
dotyczą opieki społecznej: trudno jest rozsądnie wytłumaczyć, dlaczego udział wyna-
grodzeń i pochodnych w kosztach funkcjonowania jednostek organizacyjnych opieki 
społecznej wynosi – według sprawozdawczości budżetowej – prawie 3/4, natomiast 
według ankiet udział ten wynosi niecałe 60%. Udział wynagrodzeń i  pochodnych 
w kosztach funkcjonowania samorządowych instytucji kultury (kosztach działalności 
podstawowej) sięga blisko 2/3, tymczasem według ankiet udział tych kosztów w kosz-
tach funkcjonowania inwestycji wynosi zaledwie 34%. Istotnie różne są także udziały 
pozostałych rodzajów kosztów: materiałów i energii (oświata – 8% wg sprawozdań, 
34% wg ankiet; opieka społeczna – 17% wg sprawozdań, 22% wg ankiet) oraz usług 
obcych (oświata – odpowiednio 3,5% i 8%, opieka społeczna – odpowiednio 8% oraz 
10%). Bardzo zbliżone wyniki uzyskano jedynie w odniesieniu do podmiotów leczni-
czych. Według danych dostarczanych przez sprawozdawczość finansową wynagrodze-
nia stanowią ok. połowy kosztów funkcjonowania tych jednostek, materiały i energia 
– ok. 20%, natomiast outsourcing usług medycznych i pozostałe usługi obce – ponad 
25%. Zgodnie z  informacjami przedstawionymi w  ankietach udział wynagrodzeń 

___zlecenie_004__.indb   22 2019-02-28   14:32:38



23

w kosztach funkcjonowania inwestycji wynosi 49%, udział materiałów i energii – nie-
spełna 23%, zaś udział usług obcych – 24%.

Istotne wnioski mogą być wyciągnięte na podstawie porównania wielkości kosz-
tów funkcjonowania poszczególnych inwestycji oraz poniesionych na te inwesty-
cje nakładów. Ponieważ inwestycje (działalność wykonywana przy wykorzystaniu 
zrealizowanych obiektów) generują koszty w  poszczególnych latach eksploatacji, 
nakłady inwestycyjne zostały zwaloryzowane wskaźnikiem cen usług budowlano-
-montażowych w poszczególnych latach; następnie kwoty poszczególnych rodzajów 
kosztów poniesionych w roku n funkcjonowania danej inwestycji zostały podzielone 
przez zwaloryzowaną na rok n  wartość nakładów. Z  ilorazów tych wyciągnięto dla 
każdego projektu wartości średnie, uśrednione następnie dla  poszczególnych grup 
zadań publicznych. Podobnie jak w przypadku badania struktury kosztów funkcjono-
wania projektów inwestycyjnych, także wyniki badania relacji kosztów do nakładów 
należy postrzegać z dużą dozą powściągliwości i  traktować jako zasadnicze przybli-
żenie. Świadczy o tym znaczne rozproszenie uzyskanych wartości „wokół” średnich. 
Tym niemniej informacje zgromadzone w  drodze badania ankietowego pozwalają 
na  sformułowanie określonych tez. Ogólnie rzecz biorąc, największe roczne koszty 
funkcjonowania generują inwestycje w  zakresie ochrony zdrowia i  opieki społecz-
nej – odpowiednio 40% oraz 33,5%. W  badaniu uzyskano porównywalne wyniki 
relacji kosztów do  nakładów dla inwestycji oświatowych oraz inwestycji w  zakresie 
prowadzenia działalności kulturalnej (7,6%). Zaskakujący jest podobny rezultat obli-
czeń przeprowadzonych dla inwestycji kanalizacyjnych (tj. z zakresu odprowadzania 
i  oczyszczania ścieków) – 7,8%. Najniższe koszty funkcjonowania w  stosunku do 
wartości nakładów inwestycyjnych generują inwestycje w wodociągi oraz urządzenia 
do uzdatniania wody – 4,4%. Stosunek poszczególnych składników kosztów do nakła-
dów inwestycyjnych jest ściśle związany z przedstawionymi wyżej wynikami badania 
struktury kosztów funkcjonowania. W związku z tym, że największy udział w kosztach 
mają wynagrodzenia oraz materiały i energia, powyższe koszty rodzajowe wykazują 
także największą relację do nakładów. W przypadku opieki społecznej wynosi ona dla 
wynagrodzeń 25%, zaś w przypadku inwestycji z zakresu ochrony zdrowia – blisko 21% 
(udział wynagrodzeń w kosztach ogółem inwestycji oświatowych wynosi prawie 60%, 
natomiast w kosztach inwestycji z zakresu ochrony zdrowia niecałe 50%).

Relacja kosztów funkcjonowania inwestycji modernizacyjnych do nakładów inwesty-
cyjnych nie odbiega zasadniczo od wielkości analogicznej relacji ustalonej dla nowych 
projektów w zakresie kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz odprowadzania 
i  oczyszczania ścieków. Istotne obniżenie tej relacji w  odniesieniu do zaopatrze-
nia w  wodę pozwala na  sformułowanie hipotezy o  występowaniu silnych efektów 
oszczędnościowych w tej sferze inwestycji. Z kolei bardzo silny wzrost relacji w zakre-
sie projektów oświatowych jest trudny do wyjaśnienia tym bardziej, że kontrybucja 
wynagrodzeń i pochodnych do tej relacji wynosi aż 86,5%, jest zatem dużo większa od 
wkładu wynagrodzeń i pochodnych do relacji w przypadku nowych inwestycji (68%).
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2. Zakres i metoda badań

2.1.  Zakres badań

Przedmiotem analizy są koszty funkcjonowania infrastruktury zrealizowanej dotych-
czas przez JST z  finansowym udziałem środków funduszy europejskich. W ramach 
analizy wykonane zostały następujące czynności (zespoły czynności):

opracowano metodologię szacowania kosztów funkcjonowania inwestycji infrastruk-
turalnych JST finansowanych ze środków funduszy UE, realizowanych w  ramach 
przedmiotowej infrastruktury (metodologia polega na przetwarzaniu danych uzyska-
nych w  efekcie przeprowadzenia wśród jednostek samorządu terytorialnego odpo-
wiedniego badania ankietowego);

dokonane zostały szacunki wielkości nakładów na funkcjonowanie przedmiotowej 
infrastruktury w JST, z wyszczególnieniem infrastruktury technicznej oraz infrastruk-
tury społecznej;

dokonano oceny obciążenia budżetów JST nakładami na funkcjonowanie przedmioto-
wej infrastruktury finansowanej ze środków UE – poprzez obliczenie udziału kosztów 
funkcjonowania inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE 
w wydatkach bieżących JST;

przeprowadzono analizę trendów w zakresie dynamiki i struktury kosztów funkcjono-
wania przedmiotowej infrastruktury JST.

2.2. Metoda badań

2.2.1. Podstawowe ustalenia terminologiczne

Koszty funkcjonowania inwestycji infrastrukturalnych rozumiane są jako wyrażone 
w  pieniądzu nakłady ponoszone przez określone jednostki organizacyjne w  celu 
zapewnienia dostępności usług publicznych, których świadczenie oparte jest na 
wykorzystaniu obiektów infrastrukturalnych powstałych w rezultacie zrealizowanych 
inwestycji. Innymi słowy, są to wyrażone w pieniądzu nakłady pracy, materiałów, ener-
gii, usług, jak również innego rodzaju nakłady pieniężne związane z prowadzeniem 
działalności z wykorzystaniem obiektu będącego produktem inwestycji. W tak sfor-
mułowanym określeniu na szczególne podkreślenie zasługują następujące elementy.

Po pierwsze, powyższe rozumienie kosztów różni się od koncepcji kosztów w rachun-
kowości. O  ile koncepcja kosztów przyjęta w  badaniu również odzwierciedlać ma 
rzeczywistość gospodarczą, o  tyle oparta jest nie na pojęciu zmniejszenia korzyści 
ekonomicznych (w  formie zmniejszenia aktywów albo zwiększenia zobowiązań lub 
rezerw, co związane jest z  fundamentalną dla rachunkowości zasadą ostrożności), 
ale na zmniejszeniu zasobów finansowych. Koszty funkcjonowania inwestycji nie 
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obejmują zatem zużycia środków produkcji, które nie znajduje odzwierciedlenia 
w wydatkach. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim odpisów amortyzacyjnych. W bada-
niu zgromadzono również informacje o stosowanych metodach amortyzacji i stawkach 
amortyzacji objętych badaniem środków trwałych. Informacje te nie służą jednak usta-
leniu nakładów zapewniających funkcjonowanie inwestycji. Zużycie środków trwałych 
(oraz wartości niematerialnych i prawnych) znajduje w badaniu wyraz – w zależności 
od celu, któremu jego ustalenie ma służyć – albo w wysokości rzeczywistych nakładów 
remontowych oraz odtworzeniowych (wszędzie tam, gdzie chodzi o określenie wyso-
kości kosztów funkcjonowania inwestycji) albo w wysokości stopy umorzenia majątku 
trwałego przyjętej dla potrzeby określenia wartości majątku trwałego będącego pro-
duktem przedsięwzięć inwestycyjnych.

Po drugie, w związku z odmiennym celem badania (mającego odzwierciedlać zmiany 
zasobów finansowych) i rachunkowości (ukierunkowanej na rzetelne i zgodne z treścią 
ekonomiczną ustalenie wyniku finansowego w  danym okresie), koncepcja kosztów 
przyjęta w badaniu w zakresie rozliczania kosztów w czasie oparta jest na ich pono-
szeniu w określonym okresie (tj. roku kalendarzowym będącym jednocześnie rokiem 
budżetowym), bez względu na to, jakiego okresu dotyczą (zgodnie z zasadami pro-
wadzenia rachunkowości koszty poniesione w bieżącym okresie, które zniekształcają 
wynik tego okresu, należy rozliczać w czasie).

W związku z tym zastosowany w badaniu podział kosztów funkcjonowania inwestycji 
infrastrukturalnych nawiązuje do wyodrębnienia tzw. kosztów prostych odzwier-
ciedlonych w  układzie rodzajowym kosztów (w  rachunkowości finansowej koszty 
ujmowane pierwotnie według rodzajów, dopiero w kolejnym etapie rachunku kosztów 
podlegają rozliczeniu w czasie). Wyodrębnione w badaniu grupy kosztów obejmują 
przede wszystkim wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń, koszty materiałów 
i  energii, koszty remontów i  pozostałych usług obcych. Pewne modyfikacje tego 
grupowania zostały zastosowane w  zależności od źródła gromadzonych danych. 
W zakresie analiz kompleksowych, do których dane pochodziły ze sprawozdań budże-
towych jednostek samorządu terytorialnego, z wynagrodzeń wyodrębniono dla celów 
analitycznych tzw. wynagrodzenia bezosobowe (tzn. wypłacane osobom fizycznym 
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, z wyjątkiem honorariów). 
W  zakresie pozyskiwania informacji w  drodze badania ankietowego uwzględnione 
także podatki i opłaty uiszczane w związku z utrzymywaniem obiektów infrastruktury 
albo świadczenia opartych na nich usług, jak również pozostałe koszty (w analizach 
kompleksowych najważniejsze, typowe pozostałe koszty [podróże służbowe] zostały 
zintegrowane z pozostałymi usługami obcymi). W badaniu ankietowym uwzględniono 
także nakłady odtworzeniowe oraz koszty konserwacji, napraw i remontów środków 
trwałych objętych inwestycją. Przez nakłady odtworzeniowe rozumie się wydatki na 
zakup środków trwałych, które stanowiły element pierwszego wyposażenia obiektu 
budowlanego, ale w  okresie funkcjonowania inwestycji musiały zostać zastąpione 
nowymi środkami trwałymi, jak również wydatki na zakup innych środków trwałych, 
których wartość nie jest znaczna w porównaniu z wartością zrealizowanej inwestycji. 
Mogą być więc uważane za niezbędne do dalszego pełnienia przez zrealizowaną inwe-
stycję jej zasadniczej, pierwotnej funkcji. Koszty konserwacji, napraw i remontów środ-
ków trwałych objętych inwestycją – to koszty niezbędne do utrzymania tych środków 
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w  stanie niepogorszonym (choć z  uwzględnieniem zużycia wskutek prawidłowego 
używania). Koszty te nie stanowią jednak odrębnej pozycji kosztów funkcjonowania 
inwestycji (nie są dodawane do innych rodzajów kosztów, ponieważ mieszczą się 
w innych rodzajach, w szczególności w kosztach materiałów, energii, usług obcych). 
Jeżeli jednak ich wartość możliwa była do ustalenia, w badaniu ankietowym zostały one 
dla celów informacyjnych uwzględnione.

Ze względu na nieco odmienny charakter i cel analiz kompleksowych (opartych przede 
wszystkim na danych z  systemu sprawozdawczości budżetowej i  badających koszty 
funkcjonowania inwestycji pośrednio – przez badanie kosztów funkcjonowania jed-
nostek organizacyjnych realizujących inwestycje) oraz analiz ankietowych (opartych 
na danych pozyskiwanych bezpośrednio z jednostek samorządu terytorialnego i doty-
czących w przeważającej mierze kosztów funkcjonowania poszczególnych projektów 
inwestycyjnych), pewne występujące między nimi różnice w zakresie podziału kosztów 
nie mają praktycznego znaczenia.

2.2.2. Zasady ustalania kosztów funkcjonowania inwestycji realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o dane ze sprawozdań 
budżetowych

Dane dostarczane przez system sprawozdawczości budżetowej są użyteczne zwłaszcza 
w  zakresie zadań oświatowych oraz zadań w  zakresie opieki społecznej, ponieważ 
wszystkie jednostki organizacyjne JST wykonujące te zadania prowadzone są w formie 
jednostek budżetowych (wszystkie ich wydatki objęte są zatem sprawozdawczością 
budżetową). Wszystkie inwestycje samorządowe są więc inwestycjami samorządo-
wych jednostek budżetowych, zaś wszystkie wydatki związane z  funkcjonowaniem 
inwestycji samorządowych są wydatkami związanymi z  funkcjonowaniem inwesty-
cji samorządowych jednostek budżetowych. W  przypadku pozostałych sfer zadań 
publicznych objętych badaniem, tj. gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, ochrony 
zdrowia i kultury znaczenie danych dostarczanych przez system klasyfikacji budże-
towej jest mniejsze, ponieważ większość projektów inwestycyjnych w  tym zakresie 
realizowana jest przez jednostki organizacyjne wyodrębnione również pod względem 
finansowym (działające w formie spółek albo samorządowych zakładów budżetowych 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, podmioty lecznicze działające w formie 
spółek albo samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, jak również 
samorządowe instytucje kultury). Niemniej jednak budowa pewnej części obiektów 
służących do wykonywania tego typu zadań realizowana jest przez samorządowe 
jednostki budżetowe, następnie zaś oddawana do używania innym podmiotom na 
podstawie umowy najmu albo innej umowy o podobnym charakterze. W przypad-
kach określonych ustawami JST mogą także dofinansowywać inwestycje realizowane 
przez inne podmioty dotacjami celowymi. Ponieważ dotyczy to instytucji kultury, 
podmiotów leczniczych oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działa-
jących w formie samorządowych zakładów budżetowych, w tych trzech sferach zadań 
publicznych wśród wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez JST wyodrębniono 
wydatki jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinanso-
wanie inwestycji.
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Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych obejmują przede wszystkim wydatki 
ujmowane w  paragrafach 605 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) i  606 
(wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) KB (klasyfikacji budżeto-
wej). Zakupy te odnoszą się do takich środków trwałych, które nie zostały zaliczone 
do pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych, i których wartość początkowa jest 
wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (przy czym odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych 
nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amorty-
zacyjnych). Obecnie kwota ta wynosi 10.000 zł, ale w ciągu całego okresu objętego 
badaniem wynosiła 3.500 zł. Nie mają natomiast większego praktycznego znaczenia 
wydatki ujmowane w paragrafie 658 („wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabyt-
kowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych”). Przykładowo, w 2016 r. 
w szkołach ich wysokość wynosiła 1.453 tys. zł, w przedszkolach – 0 zł, w ośrodkach 
szkolno-wychowawczych – 1.345 tys. zł.

Wydatki na funkcjonowanie poszczególnych typów jednostek budżetowych podzie-
lono – stosownie do możliwości stwarzanych przez system KB – na pięć grup:

zz wynagrodzenia (bez nieosobowych) i pochodne,
zz wynagrodzenia bezosobowe,
zz materiały i energia,
zz remonty,
zz pozostałe usługi obce.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wydatki ujęte w paragrafach:

zz 401 (wynagrodzenia osobowe pracowników),
zz 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
zz 409 (honoraria),
zz 410 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne),
zz 411 (składki na ubezpieczenia społeczne),
zz 412 (składki na Fundusz Pracy),
zz 413 (składki na ubezpieczenie zdrowotne),
zz 414 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
zz 444 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe obejmują wydatki ujęte w paragrafie:

zz 417 (wynagrodzenia bezosobowe).
zz Wydatki na materiały i energię obejmują wydatki w paragrafach:
zz 421 (zakup materiałów i wyposażenia),
zz 422 (zakup środków żywności),
zz 423 (zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych),
zz 424 (zakup środków dydaktycznych i książek),
zz 426 (zakup energii).
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Wydatki na remonty obejmują wydatki w paragrafach:

zz 427 (zakup usług remontowych),
zz 434 (zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytko-

wych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych).

Wydatki na pozostałe usługi obce obejmują wydatki w paragrafach:

zz 428 (zakup usług zdrowotnych),
zz 430 (zakup usług pozostałych),
zz 436 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych),
zz 438 (zakup usług obejmujących tłumaczenia),
zz 439 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii),
zz 440 (opłaty za administrowanie i  czynsze za budynki, lokale i  pomieszczenia 

garażowe),
zz 441 (podróże służbowe krajowe),
zz 442 (podróże służbowe zagraniczne),
zz 443 (różne opłaty i składki),
zz 470 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

W celu uchwycenia różnic między poszczególnymi rodzajami jednostek organizacyj-
nych prowadzących działalność w sferze zadań oświatowych oraz w sferze zadań opieki 
społecznej, jednostki te podzielono na następujące grupy:

zz szkoły,
zz przedszkola,
zz ośrodki szkolno-wychowawcze, pozostałe,
zz placówki oświaty prowadzone przez powiaty, pozostałe placówki oświaty prowa-

dzone przez województwa,
zz ośrodki pomocy społecznej oraz ich odpowiedniki w powiatach (powiatowe centra 

pomocy rodzinie) i województwach (regionalne ośrodki pomocy społecznej),
zz domy pomocy społecznej,
zz placówki opiekuńczo-wychowawcze,
zz pozostałe jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Wydatki ponoszone na szkoły obejmują wydatki ujmowane w rozdziałach (z zastrze-
żeniem, że w początkowych latach objętych badaniem nie wszystkie z nich występują):

zz 80101 (szkoły podstawowe),
zz 80102 (szkoły podstawowe specjalne),
zz 80110 (gimnazja),
zz 80111 (gimnazja specjalne),
zz 80120 (licea ogólnokształcące),
zz 80121 (licea ogólnokształcące specjalne),
zz 80123 (licea profilowane),
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zz 80124 (licea profilowane specjalne),
zz 80130 (szkoły zawodowe),
zz 80132 (szkoły artystyczne),
zz 80134 (szkoły zawodowe specjalne),
zz 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 

zawodowego),
zz 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i  metod pracy dla dzieci i  młodzieży w  szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i  szkołach zawodowych oraz 
szkołach artystycznych),

zz 85401 (świetlice szkolne).

Wydatki przedszkoli obejmują wydatki ujmowane w rozdziałach:

zz 80104 (przedszkola),
zz 80105 (przedszkola specjalne),
zz 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego),
zz 80149 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego).

Wydatki ośrodków szkolnych i  wychowawczych obejmują wydatki ujmowane 
w rozdziałach:

zz 85402 (specjalne ośrodki wychowawcze),
zz 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
zz 85419 (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze),
zz 85420 (młodzieżowe ośrodki wychowawcze),
zz 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii).

Wydatki pozostałych placówek systemu oświaty prowadzonych przez powiaty obej-
mują wydatki ujmowane w rozdziałach:

zz 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne),
zz 85407 (placówki wychowania pozaszkolnego),
zz 85410 (internaty i bursy szkolne),
zz 85411 (domy wczasów dziecięcych),
zz 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe).

Wydatki placówek prowadzonych przez województwa obejmują wydatki ujmowane 
w rozdziałach:

zz 80141 (zakłady kształcenia nauczycieli),
zz 81042 (ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr),
zz 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli),
zz 85446 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli),
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zz 80147 (biblioteki pedagogiczne),
zz 80131 (kolegia pracowników służb społecznych).

W  sferze opieki społecznej badaniem objęto wydatki ośrodków pomocy społecznej 
oraz ich odpowiedników w powiatach (powiatowych centrów pomocy rodzinie) i woje-
wództwach (regionalnych ośrodków pomocy społecznej) – ujmowane w rozdziałach:

zz 85217 (regionalne ośrodki polityki społecznej),
zz 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie),
zz 85219 (ośrodki pomocy społecznej);

Wydatki domów pomocy społecznej obejmują wydatki ujmowane w rozdziale:

zz 85202 (domy pomocy społecznej);

Wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych obejmują wydatki ujmowane 
w rozdziale:

zz 85101 (placówki opiekuńczo-wychowawcze), a następnie w rozdziale 85510 (dzia-
łalność placówek opiekuńczo-wychowawczych);

Wydatki pozostałych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej obejmują wydatki 
ujmowane w rozdziałach:

zz 85203 (ośrodki wsparcia),
zz 85206 a następnie 85504 (wspieranie rodziny),
zz 85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej),
zz 85226 (ośrodki adopcyjne) a następnie 85509 (działalność ośrodków adopcyjnych),
zz 85232 (centra integracji społecznej).

2.2.3.  Tryb i zasady przeprowadzania analiz kompleksowych

Analizy kompleksowe zostały poprzedzone przedstawieniem instytucjonalnego (tj. 
prawnego) „systemu” realizacji inwestycji w dziedzinach objętych badaniem zarówno 
przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i tworzone oraz prowadzone przez nie 
podmioty (należące oraz nienależące do samorządowego podsektora w sektorze finan-
sów publicznych). Prezentacja ta obejmuje:

zz organizację i  sposób działania jednostek organizacyjnych JST funkcjonujących 
w poszczególnych sferach zadań objętych badaniem;

zz podstawowe zasady planowania, realizacji i finansowania inwestycji przez te jed-
nostki albo przez JST (w dziedzinach objętych badaniem);

zz w stosownych przypadkach, generowanie przez inwestycje ewentualnych przycho-
dów, tj. zasady sprzedaży usług świadczonych w oparciu o zrealizowane inwestycje 
infrastrukturalne.

Pierwsza część analiz kompleksowych (będąca treścią rozdziału 4.) poświęcona jest 
działalności inwestycyjnej JST w dziedzinach objętych badaniem. W toku tych analiz 
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ustalono w szczególności wielkość wydatków inwestycyjnych JST w poszczególnych 
sferach zadań w  każdym z  lat okresu 2004-2017 (z  wyodrębnieniem finansowania 
ze środków europejskich), jak również wielkość nakładów inwestycyjnych samorzą-
dowych osób prawnych i  samorządowych jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej niebędących jednak jednostkami budżetowymi. Kolejnym etapem 
tej części analiz było określenie wpływu inwestycji realizowanych w sferach zadań obję-
tych badaniem oraz kosztów funkcjonowania tych inwestycji na całokształt gospodarki 
finansowej gmin i miast na prawach powiatu. Analizę rozpoczyna porównanie kosztów 
funkcjonowania inwestycji z wydatkami bieżącymi gmin i miast na prawach powiatu 
ogółem, z wyłączeniem jednak świadczeń na rzecz osób fizycznych. Wyłączenie świad-
czeń na rzecz osób fizycznych z wydatków bieżących wynika z istotnych zmian tych 
rodzajów wydatków w ostatnich latach (w szczególności wskutek realizacji programu 
500+), jak również z faktu, że w olbrzymiej większości związane są one z wykonywa-
niem zadań z  zakresu administracji rządowej. Etap następny obejmuje zestawienie 
inwestycji gmin i miast na prawach powiatu w dziedzinach objętych badaniem z inwe-
stycjami gmin i miast na prawach powiatu ogółem. Ponieważ wydatki inwestycyjne 
obejmują (oprócz inwestycji jednostek budżetowych) dotacje celowe na finansowanie 
inwestycji niektórych rodzajów jednostek kontrolowanych przez JST1, w tym samorzą-
dowych instytucji kultury oraz samorządowych samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, analizowane wydatki inwestycyjne objęły wyłącznie wydatki inwe-
stycyjne samorządowych jednostek budżetowych (ujęte w paragrafach 605, 606 oraz 
658). W  dalszej kolejności ustalono znaczenie kosztów funkcjonowania inwestycji 
jednostek budżetowych gmin i miast na prawach powiatu oraz dotacji bieżących dla 
jednostek samorządowych prowadzących działalność w  badanych dziedzinach (dla 
kształtowania się wyniku bieżącego tej grupy jednostek samorządu terytorialnego). 
Tę część analiz kończy podsumowanie związków zachodzących w okresie 2004-2017 
między inwestycjami JST w dziedzinach objętych badaniem, pozostałymi wydatkami 
majątkowymi, kosztami funkcjonowania inwestycji, pozostałymi wydatkami bieżą-
cymi a wynikami finansowymi budżetów oraz zmianą stanu zadłużenia.

Kolejna część analiz kompleksowych (zawarta w rozdziale 5.) poświęcona jest kosztom 
funkcjonowania jednostek organizacyjnych tworzonych przez JST w celu wykonywa-
nia zadań w sferach objętych badaniem:

zz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających w formie spółek kapi-
tałowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,

zz samorządowych instytucji kultury,
zz samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
zz jednostek budżetowych będących jednostkami oświatowymi i jednostkami organi-

zacyjnymi opieki społecznej.

Analizy te prowadzone były na podstawie zbiorczych danych dotyczących wszystkich 
jednostek danego rodzaju prowadzonych przez JST, a  nie jednostek prowadzonych 
przez poszczególne JST. Ich celem było więc przedstawienie i  porównanie struk-
tury kosztów funkcjonowania poszczególnych rodzajów jednostek organizacyjnych 

1 Koszty funkcjonowania inwestycji finansowanych z tych środków obciążają zatem plany finansowe tych 
jednostek, nie zaś macierzystych jednostek samorządu terytorialnego.
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prowadzących działalność w  sferach zadań objętych badaniem (w  zakresie zadań 
oświatowych i zadań w sferze opieki społecznej z wyodrębnieniem grup wskazanych 
w  podrozdziale 1.2.2, tj.  szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, itd.) oraz ewolucji tej struktury w  okresie 2004-2017, 
jak również dynamiki tych kosztów w tym samym okresie. Dynamika poszczególnych 
składników kosztów funkcjonowania została zestawiona z  dynamiką nominalnego 
PKB oraz dynamiką wydatków bieżących (z  wyłączeniem świadczeń na rzecz osób 
fizycznych).

Analizy tego typu (jak wszystkie analizy kompleksowe) nie umożliwiają wprawdzie 
bezpośredniego „wglądu” w  koszty funkcjonowania poszczególnych przedsięwzięć 
(projektów inwestycyjnych), ale pozwalają na sformułowanie zasadniczych hipotez 
dotyczących także związków zachodzących między wielkością nakładów inwestycyj-
nych a kosztami funkcjonowania inwestycji. Zakładając zatem, że koszty funkcjono-
wania pewnych jednostek organizacyjnych w określonych latach zależą od wydatków 
inwestycyjnych „tych jednostek” w latach poprzednich, czyli:

k k k f a b inw inw inwt t t t t t1 2 3 1 2 3+ + = + +− − −... ( ),( ),( ...),

gdzie kit oznacza i-ty składnik kosztów funkcjonowania w roku t

W celu sformułowania takich hipotez zbadano relację zachodzącą między kosztami 
funkcjonowania poszczególnych grup jednostek organizacyjnych prowadzących dzia-
łalność w sferach zadań objętych badaniem, a skonwencjonalizowaną (tj. ustaloną wg 
określonych zasad jednakowych dla wszystkich grup jednostek) wartością majątku 
trwałego. Innymi słowy, według powyżej hipotezy poszczególne rodzaje kosztów funk-
cjonowania (k1, k2 …), a w szczególności wynagrodzenia i pozostałe koszty ponoszone 
w danym roku, stanowią funkcję szeregu czynników, wśród których znajdują się rów-
nież kwoty wydatków inwestycyjnych ponoszonych w latach ubiegłych. Jeżeli badany 
okres będzie dostatecznie długi, można przejść do porządku dziennego nad oczy-
wistym stwierdzeniem, że nie wszystkie wydatki inwestycyjne ponoszone w danym 
roku budżetowym stanowią koszty wytworzenia względnie nabycia środków trwałych 
(wartości niematerialnych i prawnych) oddanych do używania w roku następnym.

W badaniu przyjęto, że wartość majątku trwałego na koniec roku t jednostek organi-
zacyjnych niepodlegających istotniejszym przekształceniom organizacyjnym i  wła-
snościowym stanowi wartość majątku trwałego tych jednostek na koniec roku t-1 
powiększoną o nakłady inwestycyjne w roku t, a pomniejszoną o odpisy odzwiercie-
dlające fizyczne i „moralne” zużycie tego majątku oraz inne czynniki trwałej utraty 
wartości w wysokości wynikającej z zastosowania stałej stopy ru, czyli:

WMT WMT WMT r inw WMT r inwt t t u t t u t= − ∗ + = ∗ −( )+− − −1 1 1 1 . .
Z kolei:

WMT WMT r inwt t u t− − −= ∗ −( )+1 2 11 ,

zaś:

WMT WMT r inwt t u t− − −= ∗ −( )+2 3 21 ,
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czyli:

WMT WMT r inw r inw r inwt t u t u t u t= ∗ −( ) + ∗ −( ) + ∗ −( )+− − −3
3

2
2

11 1 1 .

Uogólniając,

WMT WMT r inw r inw rt t n u
n

t n u
n

t n u= ∗ −( ) + ∗ −( ) + ∗ −( )− − −( )
−

− −( )1 1 11
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nn

t u tinw r inw
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−

+

+ + ∗ −( )+
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1 1...

Im dłuższy jest okres n, tym mniejsze znaczenie ma WMTt-n i tym większe znaczenie 
mają nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. Przyjęto, że wartość rzeczowych 
aktywów trwałych wykorzystywanych do działalności OPS, PCPR i ROPS na koniec 
roku 2003 stanowi dziesięciokrotność średniej arytmetycznej wydatków inwesty-
cyjnych JST w tej grupie jednostek organizacyjnych w latach 2004-2006. Wartość ta 
w kolejnych latach stanowi sumę wartości na koniec roku 2003 oraz przyrostu wartości 
wskutek zrealizowanych inwestycji (mierzonych wielkością wydatków inwestycyjnych) 
oraz umorzenia z zastosowaniem stopy 5%.

Ostatnia część analiz kompleksowych weryfikuje hipotezę o  istnieniu związków 
między wysokością nakładów inwestycyjnych a  wielkością poszczególnych kosztów 
funkcjonowania na podstawie szczegółowych danych gromadzonych na poziomie 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. W  tym celu spośród dziedzin 
zadań publicznych objętych badaniem wybrano realizowane przez gminy i  miasta 
na prawach powiatu inwestycje „oświatowe”, tj. inwestycje służące do prowadzenia 
działalności przez szkoły i przedszkola. Wybór tej właśnie dziedziny i grupy jedno-
stek organizacyjnych wynika z kilku względów, m.in. znaczenia fiskalnego tej grupy 
zadań oraz szczegółowości danych dostarczanych przez system sprawozdawczości 
budżetowej (szkoły i przedszkola tworzone i prowadzone przez jednostki samorządu 
terytorialnego funkcjonują w postaci [formie] jednostek budżetowych; wszystkie ich 
koszty ponoszone jako wydatki stanowią więc zarazem wydatki budżetów). W celu 
przeprowadzenia analizy dla każdej gminy i każdego miasta na prawach powiatu zgro-
madzono dla każdego roku okresu 2004-2017 następujące dane (wykorzystując system 
sprawozdawczości budżetowej):

zz wydatki inwestycyjne szkół i przedszkoli,
zz wynagrodzenia (osobowe oraz bezosobowe) i pochodne stanowiące koszty funk-

cjonowania szkół i przedszkoli,
zz pozostałe koszty funkcjonowania obejmujące koszty materiałów i energii,
zz koszty remontów i pozostałe usługi obce.

Wpływ wielkości inwestycji na koszty funkcjonowania inwestycji zbadano zestawiając 
dla każdej JST dwie podstawowe wielkości:

1) sumę nakładów inwestycyjnych w pewnym okresie

2) zmianę kosztów funkcjonowania inwestycji na koniec tego okresu w stosunku do 
kosztów funkcjonowania inwestycji na początku okresu, z zastosowaniem przesunięcia 
czasowego.
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Ponieważ nominalne kwoty wydatków ponoszonych przez poszczególne JST są 
co do zasady nieporównywalne, kwoty te podzielono przez liczbę mieszkańców danej 
JST w każdym z badanym lat. Dla zminimalizowania nieregularności wynikających ze 
zdarzeń jednorazowych, porównano sumy nakładów inwestycyjnych na mieszkańca 
w latach 2004-2015 z procentową zmianą średniej arytmetycznej kosztów funkcjono-
wania inwestycji w latach 2015-2017 w stosunku do średniej arytmetycznej kosztów 
funkcjonowania inwestycji w  latach 2004-2006. Następnie obliczono współczynnik 
korelacji między sumą inwestycji „oświatowych” na mieszkańca a wzrostem wynagro-
dzeń i pochodnych (w poszczególnych JST) oraz współczynnik korelacji między sumą 
inwestycji „oświatowych” na mieszkańca a wzrostem pozostałych kosztów funkcjono-
wania. Obliczenia zilustrowano także przykładami jednostkowymi, wybierając spośród 
wszystkich badanych JST 10 o najwyższej sumie inwestycji na mieszkańca w okresie 
2004-2015, 10 jednostek o przeciętnej sumie inwestycji na mieszkańca oraz 10 jedno-
stek o najniższej sumie inwestycji na mieszkańca (eliminując jednak takie jednostki, 
które w okresie 2004-2015 nie zrealizowały żadnych inwestycji „oświatowych”).

Powyższe badanie zostało uzupełnione o analizę związków między skonwencjonali-
zowaną wartością majątku trwałego szkół i przedszkoli w poszczególnych JST w każ-
dym z  lat objętych badaniem a  wielkością wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów 
funkcjonowania. W  odróżnieniu od poprzedniej metody, która nie uwzględniała 
zmian wielkości inwestycji i  kosztów ich funkcjonowania w  poszczególnych latach, 
tym razem zbadano wpływ poziomu nakładów inwestycyjnych w  roku n  na koszty 
funkcjonowania inwestycji w  latach następnych. Porównano mianowicie zmiany 
skonwencjonalizowanej wartości majątku trwałego szkół i przedszkoli ze zmianami 
poziomu wynagrodzeń i  pozostałych kosztów funkcjonowania, z  zastosowaniem 
przesunięcia czasowego wynoszącego 2 lata (dynamikę wartości majątku trwałego 
w roku n porównywano z dynamiką kosztów funkcjonowania w roku n+2 i w latach 
następnych). Wyeliminowano przy tym zmiany kosztów funkcjonowania wynikające 
ze zmian siły nabywczej pieniądza. Rezultaty analiz przeprowadzonych dla wszystkich 
JST omówiono w odniesieniu do tych samych jednostek, które ilustrowały obliczenia 
przeprowadzone na poprzednim etapie badań (tzn. 10 jednostek o najwyższej sumie 
inwestycji na mieszkańca w okresie 2004-2015, 10 jednostek o przeciętnej sumie inwe-
stycji na mieszkańca oraz 10 jednostek o najniższej sumie inwestycji na mieszkańca).

2.2.4.  Zasady przeprowadzania badania ankietowego

O  ile analizy kompleksowe pozwalają na uzyskanie przybliżonego obrazu kształto-
wania się poszczególnych kosztów funkcjonowania wszystkich inwestycji w  danej 
dziedzinie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne danego rodzaju, o tyle 
jedynym źródłem informacji o  kosztach funkcjonowania poszczególnych przedsię-
wzięć są dane udostępniane bezpośrednio przez jednostki odpowiedzialne za eksplo-
atację obiektów będących produktem inwestycji względnie jednostki odpowiedzialne 
za gromadzenie takich danych. W  związku z  tym informacje te zostały pozyskane 
w  drodze przeprowadzenia badania ankietowego adresowanego do wszystkich jed-
nostek samorządu terytorialnego, a  za ich pośrednictwem – do samorządowych 
jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za finansowanie i  (lub) eksploatację 
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obiektów infrastrukturalnych w zakresie oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, 
kultury oraz wodociągów i kanalizacji. Jak była bowiem o tym mowa w rozdziale 3., 
niezależnie od faktu, że działalność w zakresie kultury, ochrony zdrowia oraz wodo-
ciągów i kanalizacji prowadzą samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej i spółki kapitałowe będące odrębnymi osobami prawnymi 
oraz zakłady budżetowe wyodrębnione z macierzystych JST pod względem organiza-
cyjnym i finansowym, w zasadzie we wszystkich badanych sferach zadań inwestorem 
może być jednostka organizacyjna inna niż zajmująca się eksploatacją obiektu, ponadto 
zaś – w niektórych sferach – obsługa rachunkowa operacji gospodarczych polegających 
na ponoszeniu kosztów funkcjonowania należy do jednostek organizacyjnych innych 
niż jednostki ponoszące takie koszty (tzn. do „jednostek obsługujących” w rozumieniu 
ustaw ustrojowych).

Ankieta została opracowana w  formie powiązanych ze sobą interaktywnych stron 
internetowych. Prośba o wypełnienie ankiety i jej dystrybucję do odpowiednich jed-
nostek organizacyjnych była wielokrotnie wysyłana do wszystkich JST za pośrednic-
twem systemu ePUAP. W celu zapewnienia prawidłowości procesu wypełniania ankiet 
opracowano szczegółową instrukcję (przesłaną wszystkim JST za pośrednictwem 
systemu ePUAP) oraz uruchomiono 4 numery telefonów i  jedną skrzynkę e-mail, 
za pośrednictwem których każda z  wypełniających ankietę osób mogła uzyskać 
dodatkowe wyjaśnienia lub informacje. Okres gromadzenia danych trwał 2 miesiące. 
Każda z jednostek organizacyjnych będących ostatecznymi adresatami badania została 
poproszona o wybranie w każdej sferze zadań publicznych pięciu inwestycji „flago-
wych”, typowych dla realizowanych przez siebie zadań, które zostały uznane przez 
jednostkę za najbardziej reprezentatywne (realizowanych w okresie 2004-2016). Dla 
każdej inwestycji wypełniano odrębną ankietę. Jeżeli zgromadzenie informacji o pięciu 
inwestycjach w każdej ze sfer zadań publicznych było niemożliwe, adresaci byli pro-
szeni o wybranie w każdej ze sfer trzech reprezentatywnych inwestycji (jeśli liczba tych 
inwestycji była mniejsza od trzech wówczas adresaci zostali poproszeni o zgromadze-
nie informacji dotyczących tej mniejszej liczby inwestycji). Adresaci zostali poproszeni 
o wybieranie przede wszystkim inwestycji współfinansowanych ze środków z budżetu 
Unii Europejskiej. Dopiero w przypadku, gdyby liczba takich inwestycji była niższa od 
wskazanej wyżej – mieli podawać informacje dotyczące pozostałych inwestycji.

Ankieta została podzielona na trzy części:
1. „Podstawowe informacje dotyczące inwestycji”;
2. „Koszty funkcjonowania zrealizowanej inwestycji”;
3. „Przychody ze zrealizowanej inwestycji”.

Część pierwsza obejmuje następujące informacje:

zz nazwę inwestycji – tj. nazwę, która identyfikuje (odróżnia od innych) daną inwesty-
cję w danej jednostce organizacyjne (tzn. nazwę, pod którą inwestycja ta występuje 
w dokumentach odnoszących się do tej albo do wszystkich inwestycji realizowa-
nych przez daną jednostkę);

zz sfera zadań publicznych, w  której inwestycja została zrealizowana – wybierana 
z listy rozwijanej;
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zz typ inwestycji – w przypadku ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę oraz odpro-
wadzania i  oczyszczania ścieków – wybierany z  listy rozwijanej; w  przypadku 
pozostałych sfer zadań ustalany automatycznie;

zz charakter inwestycji – wybierany z  listy rozwijanej (wartość „wielokrotne ulep-
szanie/rozbudowa/przebudowa” należało wybrać wtedy, gdy w okresie 2004-2016 
istniejące albo nowo powstałe składniki majątku trwałego były poddawane wielo-
krotnej rozbudowie albo modernizacji w szczególności w ramach programu reali-
zowanego etapami albo gdy z innych względów rachunkowo wydzielone inwestycje 
należało funkcjonalnie traktować jako powiązane ze sobą elementy większego 
przedsięwzięcia);

zz rok oddania do używania – wybierany z listy rozwijanej (jeżeli charakter inwestycji 
polegał na wielokrotnym ulepszaniu/rozbudowie/przebudowie, pole to pozostawał 
nieaktywne (podobnie jak pola dotyczące wartości zrealizowanej inwestycji ogó-
łem, wartości dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu UE/z państw 
EFTA, wartości współfinansowania ze środków budżetu państwa (dotacja celowa); 
nazwy programu operacyjnego, w ramach którego uzyskano dofinansowanie);

zz rok rozpoczęcia budowy – wybierany z listy rozwijanej;
zz nazwa inwestora – tj. nazwa jednostki organizacyjnej będącej inwestorem;
zz nazwa właściciela obiektu – tj. nazwa osoby prawnej będącej właścicielem obiektu 

w sensie prawnym;
zz nazwa jednostki organizacyjnej kontrolującej oddane jej do używania składniki 

majątkowe – tj. nazwa jednostki, która zalicza oddane do używania składniki mająt-
kowe do swoich aktywów, o ile nie jest to właściciel w sensie prawnym;

zz tytuł uprawniający właściciela w sensie ekonomicznym do używania składników 
majątkowych – tj. rodzaj umowy, na podstawie której kontrolujący (właściciel 
w sensie ekonomicznym) zalicza składniki majątkowe do swoich aktywów;

zz wartość zrealizowanej inwestycji ogółem;
zz wartość dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu UE/z państw EFTA;
zz wartość współfinansowania ze środków budżetu państwa (dotacja celowa);
zz nazwa programu operacyjnego, w ramach którego uzyskano dofinansowanie;
zz powierzchnia w m2/wydajność w m3/długość w metrach
zz kubatura obiektu.

Część druga obejmuje następujące informacje:

zz metoda amortyzacji – tj. wybierana z listy rozwijanej przyjęta w polityce rachunko-
wości jednostki metoda dokonywania odpisów amortyzacyjnych;

zz stawka amortyzacji – należy wpisać przyjętą w polityce rachunkowości jednostki 
organizacyjnej stawkę amortyzacji;

zz metoda ustalenia kosztów funkcjonowania inwestycji – wybierana z listy rozwijanej 
jedna z trzech metod odnoszących się do wartości wpisywanych w tabeli koszty 
funkcjonowania w układzie rodzajowym według następujących zasad:

 − jeśli w  danej jednostce możliwe jest w  ramach prowadzonej rachunkowości 
w  miarę rzetelne określenie kosztów funkcjonowania danej inwestycji (np. 
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jeżeli nowo powstały obiekt służy prowadzeniu zasadniczej części działalności 
jednostki organizacyjnej z  związku z  czym można przyjąć, że zdecydowana 
większość kosztów jednostki stanowi również koszty funkcjonowania inwe-
stycji, albo jeżeli w  związku z  funkcjonowaniem nowo powstałego obiektu 
prowadzone są odrębne konta analityczne umożliwiające w miarę rzetelne przy-
pisanie elementów kosztów jednostki do tego obiektu jako miejsca powstawania 
kosztów) – należało wybrać „koszty funkcjonowania obiektu”;

 − jeżeli nie jest to możliwe, ale jednostka mogła szacunkowo wyodrębnić z ogółu 
kosztów ponoszonych przez jednostkę koszty związane z  funkcjonowaniem 
obiektu – należało wybrać „szacunek kosztów funkcjonowania obiektu”;

 − jeżeli również takie wyodrębnienie nie jest możliwe – należało wybrać „koszty 
działalności”; „koszty działalności” są również automatycznie wybierane 
dla „wielokrotnego ulepszenia/rozbudowy/przebudowy.

zz koszty funkcjonowania w  podziale na poszczególne rodzaje i  w  rozbiciu na 
poszczególne lata:

 − jeżeli wybrano wartość „koszty funkcjonowania obiektu” albo „szacunek 
kosztów” – należało wpisać w tabeli odpowiednie wartości począwszy od roku 
oddania obiektu do użytkowania;

 − jeżeli wybrano wartość „koszty działalności” względnie jeżeli wartość ta została 
wybrana automatycznie – należało w tabeli wpisać koszty działalności ponie-
sione przez daną jednostkę organizacyjną, począwszy od roku poprzedzającego 
rok, w którym oddano obiekt do użytkowania względnie rok, w którym roz-
poczęto realizację pierwszej inwestycji w  ramach „programu” obejmującego 
wielokrotne ulepszenie/rozbudowę/przebudowę;

 − podział kosztów na rodzaje w  tabeli kosztów odpowiadał wyodrębnieniu 
kosztów rodzajowych w praktyce rachunkowości, z zastrzeżeniem i) nakładów 
odtworzeniowych, ii) kosztów konserwacji, napraw i remontów środków trwa-
łych objętych inwestycją.

zz nakłady inwestycyjne w rozbiciu na poszczególne lata z wyodrębnieniem środków 
pochodzących z budżetu UE. Wypełnianie tabeli „Nakłady inwestycyjne”

 − tabela automatycznie wyświetlana w razie wybrania w części 1. ankiety w wier-
szu „charakter inwestycji” wartości „wielokrotne ulepszanie/rozbudowa/
przebudowa”.
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3. Prawne ramy wykonywania przez jednostki 
samorządu terytorialnego zadań (w sferach objętych 
badaniem) wymagających ponoszenia nakładów 
inwestycyjnych

Działalność inwestycyjna sektora publicznego w przedmiotowych dziedzinach stanowi 
w istocie wypadkową wielu czynników, które można podzielić na dwie grupy:

zz czynniki o charakterze prawnym, tj. odzwierciedlające przyjęte przez ustawodawcę 
albo regulatora ramy instytucjonalne świadczenia określonych usług publicznych, 
zasady świadczenia tych usług, jak również system rozliczeń między jednostkami 
świadczącymi usługi a jednostką samorządu terytorialnego;

zz czynniki obejmujące w szczególności potencjał finansowy poszczególnych inwe-
storów (nierozerwalnie związany z prawnymi uwarunkowaniami ich funkcjonowa-
nia) wraz z możliwościami korzystania przez nich z finansowania zewnętrznego, 
„umiejętności” planowania, przygotowania i  realizacji przez inwestorów dużych 
projektów inwestycyjnych rozmiary i  stopień rozwoju podażowej strony rynku 
robót budowlanych w zakresie infrastruktury usług publicznych oraz rynku nie-
zbędnych elementów wyposażenia.

Żadnego z  wymienionych czynników nie należy lekceważyć i  uważać za absolut-
nie dominujący. Nie sposób nie poprzedzić analizy wielkości i  struktury inwestycji 
publicznych w  przedmiotowych dziedzinach prezentacją instytucjonalnego (praw-
nego) „systemu” realizacji inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 
tworzone i prowadzone przez nie podmioty (należące i nienależące do samorządowego 
podsektora w sektorze finansów publicznych).

3.1.  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków

3.1.1.  Podmioty wykonujące zadanie

Tzw. „sprawy” wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszcza-
nia ścieków komunalnych zostały wymienione w niewyczerpującym katalogu zadań 
własnych gmin określonym w przepisie art. 7 ust. 1 USG. Jak już była o tym mowa 
termin „sprawy” używany w tym przepisie ma charakter ogólny, niemający zasadniczo 
samoistnego znaczenia, wymagający zatem uszczegółowienia w konkretnych normach 
prawa materialnego. Normy te wyrażone zostały przede wszystkim w  przepisach 
UZZWZOŚ, a w zakresie form funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kana-
lizacyjnych oraz ich rozliczeń z budżetami JST także w przepisach UGK i UFP.

Przepis w  art.  3 ust. 1 UZZWZOŚ expressis verbis określa zbiorowe zaopatrzenie 
w  wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków jako zadanie własne gminy, przy czym 

___zlecenie_004__.indb   38 2019-02-28   14:33:05



39

kolejne przepisy precyzują, że może być one wykonywane także wspólnie przez kilka 
lub więcej gmin, których współpraca albo oparta jest na porozumieniu międzygmin-
nym albo jest zinstytucjonalizowana w formie związku międzygminnego.

Wykonywanie zadania ma w rozumieniu ustawy specyficzny sens. Nie musi bowiem 
oznaczać prowadzenia określonej działalności przez jednostkę organizacyjną gminy. 
Co  więcej, działalność ta nie może być prowadzona przez jednostkę budżetową 
(wydatki jakiejkolwiek innej jednostki prowadzącej tę działalność nie stanowią wydat-
ków budżetu gminy). UZZWZOŚ zastrzega ogólną możliwość prowadzenia działal-
ności w  zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę lub zbiorowego odprowadzania 
ścieków dla tzw. przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które mogą być albo 
przedsiębiorcami (w rozumieniu przepisów o  swobodzie działalności gospodarczej) 
albo gminnymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. 
Ponieważ działalność w  zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę lub zbiorowego 
odprowadzania ścieków jest działalnością gospodarczą, w rachubę nie może wchodzić 
– jak już wspomniano – jej prowadzenie przez jednostkę budżetową. Wobec tego jedy-
nymi jednostkami organizacyjnymi gmin nieposiadającymi osobowości prawnej, które 
mogą prowadzić działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzania ścieków są samorządowe zakłady budżetowe.

Prowadzenie działalności w  zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę lub zbioro-
wego odprowadzania ścieków podlega licencjonowaniu, tzn. wymaga uprzedniego 
zezwolenia organu wykonawczego gminy udzielanego w formie decyzji administra-
cyjnej na wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
Zezwolenia nie muszą jednak uzyskiwać samorządowe zakłady budżetowe, o ile pro-
wadzą działalność na obszarze własnej gminy. Można odmówić wydania zezwolenia 
(albo ograniczyć jego zakres w stosunku do wniosku o udzielenie zezwolenia) tylko 
w przypadkach określonych w ustawie, tzn. tylko wtedy gdy:

zz przedsiębiorstwo nie spełnia ustawowych warunków wykonywania działalności;
zz w  wyniku postępowania na podstawie przepisów o  zamówieniach publicznych 

zawarta została przez gminę umowa na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia 
w  wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków z  innym przedsiębiorstwem 
wodociągowo-kanalizacyjnym;

zz na obszarze gminy działalność w  zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę 
lub zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi gmina lub jej jednostka organi-
zacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Poza tymi przypadkami udzielenia zezwolenia można odmówić ze względu na zagro-
żenie obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ze względu na zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, albo zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Relacje między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcami jego 
usług kształtowane są przez umowę, której zakres treściowy został określony ustawowo 
z  dwoma istotnymi zastrzeżeniami. Pierwsze dotyczy obowiązku zawarcia umowy. 
Przepis ustawy o  utrzymaniu porządku i  czystości w  gminach (art.  5 ust. 1 pkt 2) 
nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek przyłączenia nieruchomości do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej (z pewnymi wyjątkami), natomiast UZZWZOŚ zobowią-
zuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do zawarcia umowy o zaopatrzenie 
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w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona 
do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. Drugie zastrzeże-
nie dotyczy treściowego zakresu umowy. Rada gminy została mianowicie upoważniona 
do wydania aktu prawa miejscowego określającego prawa i obowiązki przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

zz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
zz minimalny poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
zz szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
zz sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
zz warunki przyłączania do sieci;
zz techniczne warunków określające możliwości dostępu do usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych;
zz sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

wykonanego przyłącza;
zz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
zz standardy obsługi odbiorców usług;
zz warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Możliwe finansowe powiązania między gminą a  przedsiębiorstwem wodociągowo-
-kanalizacyjnym prowadzącym działalność na jej obszarze zależą od formy prawnej 
przedsiębiorstwa. W każdym przypadku gmina może pośrednio dofinansować przed-
siębiorstwo, przekazując mu dopłaty do cen dostarczanej wody albo opłat za oczysz-
czanie ścieków dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców 
usług (według poglądu przeważającego w  orzecznictwie sądów administracyjnych 
stanowią one typ dotacji przedmiotowych; w wielu jednak jednostkach ujmuje się je 
jako wydatki na zakup usług). Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będące 
samorządowymi zakładami budżetowymi mogą ponadto otrzymywać z  budżetów 
macierzystych gmin dotacje na zasadach ogólnych określonych w  UFP, tj. dotacje 
celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu 
UE (i państw EFTA) oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji. Specyficzną kategorią środków otrzymywanych przez samorzą-
dowe zakłady budżetowe są kwoty ustalone w procesie rozliczenia VAT w gminie (co 
wynika z centralizacji VAT w gminach będącej rezultatem wyroku TSUE) – o ile organ 
stanowiący określi zasady ustalania i przekazywania zakładowi środków finansowych 
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.

3.1.2.  Zasady planowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie 
zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowi rezultat koń-
cowy procedury obejmującej szereg regulowanych prawem procesów. Pierwszy etap 
tej procedury stanowi ustalenie przez gminę kierunków rozwoju sieci wodociągowej 
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i kanalizacyjnej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy i  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego). Kolejnym etapem jest opracowanie przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wieloletniego planu rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych będących w  jego posiadaniu, 
określającego w szczególności:

zz planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
zz przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
zz przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
zz nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
zz sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Następnie organ wykonawczy gminy weryfikuje spełnienie zgodności planu z trzema 
rodzajami wydawanych przez gminę aktów:

zz z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy,

zz z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
zz z ustaleniami wydanego przedsiębiorstwu zezwolenia na prowadzenie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jeżeli zgodność została zachowana, ostatnim etapem procedury jest uchwalenie planu 
przez organ stanowiący, przy czym niedopuszczalne jest odrzucenie przez radę wnio-
sku o uchwalenie planu, który został pozytywnie zweryfikowany przez wójta.

UZZWZOŚ nakłada na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek 
zapewnienia budowy urządzeń wodociągowych i  urządzeń kanalizacyjnych, ustalo-
nych przez gminę w  studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. Ponieważ „zapewnienie” budowy może być realizowane 
w rozmaity sposób, a obowiązek nie został w ustawie skonkretyzowany (w szczegól-
ności w odniesieniu do czasu uczynienia mu zadość), kwestią dyskusyjną jest postać 
odpowiedzialności za niewykonanie tego obowiązku.

Z nałożenia na przedsiębiorstwo obowiązku zapewnienia budowy urządzeń w zakresie 
ustalonym w planie nie wynika ponadto, że inne podmioty objęte są zakazem budowy 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Uwaga ta nie dotyczy przy tym przyłączy 
i związanych z nimi pomieszczeń (których budowę „zapewniają” na własny koszt pod-
mioty ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci), ale sieci oraz innych urzą-
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Urządzenia te może więc również budować 
sama gmina, umożliwiając następnie przedsiębiorstwu korzystanie z nich na różnych 
zasadach2, w szczególności dokonując przewłaszczenia wybudowanych urządzeń na 
przedsiębiorstwo, w tym również w drodze wniesienia wkładu do spółki kapitałowej.

2 Co zresztą jest źródłem istotnych wątpliwości natury prawnej, ale wpływających bezpośrednio na kształt 
taryf cen i opłat: postanowieniem z 25 sierpnia 2016 r., I FSK 294/15, NSA – obszernie charakteryzując 
występujące w orzecznictwie NSA rozbieżności – przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów 
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Gminy mogą uczestniczyć w finansowaniu rozbudowy infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej także przez udzielanie dotacji celowych. Przepis art. 126 UFP uzależnia 
dopuszczalność udzielania dotacji z budżetu JST od istnienia podstawy prawnej zawar-
tej w ustawie (względnie umowie międzynarodowej), natomiast przepisy UZZWZOŚ 
nie zawierają żadnych rozstrzygnięć w  tym zakresie. Dotacje dla przedsiębiorstw 
wodociągowych i  kanalizacyjnych mogą być więc udzielane tylko na podstawach 
ogólnych zawartych w szczególności w UFP. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3 pkt 3 
tej ustawy, samorządowe zakłady budżetowe (a  więc w  szczególności samorządowe 
zakłady budżetowe wykonujące zadania własne gmin w zakresie wodociągów i zaopa-
trzenia w  wodę, kanalizacji, usuwania i  oczyszczania ścieków komunalnych) mogą 
otrzymywać z budżetu JST dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosz-
tów realizacji inwestycji. Brak jest prawnych podstaw udzielania z budżetu JST dotacji 
celowych na finansowanie (względnie dofinansowanie) inwestycji realizowanych przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek.

3.1.3.  Generowanie przychodów przez inwestycje

Inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne należą 
do  inwestycji generujących przychody. Rachunkowe wyodrębnienie przychodów 
związanych z konkretną inwestycją polegającą na rozbudowie sieci co do zasady nie 
jest możliwe. W związku z czym „przypisanie” przychodów inwestycji następuje sza-
cunkowo metodą różnicową, tzn. polegającą na pomniejszeniu rzeczywistych przycho-
dów z danego rodzaju działalności (której wyodrębnienie jest rachunkowo możliwe) 
uzyskiwanych po ukończeniu inwestycji o  prognozowane przychody, które byłyby 
uzyskiwane z danego rodzaju działalności w sytuacji braku inwestycji.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne finansuje swoją działalność przede 
wszystkim z uzyskiwanych środków za usługi, według obowiązującej taryfy cen i opłat 
ustalanej na okres 3 lat (do zmiany UZZWZOŚ, która weszła w życie 12.12.2017 r.3 – na 
1 rok). Cena określana jest za 1 m3 dostarczanej wody albo odprowadzanych ścieków. 
Opłata (abonamentowa) stanowi natomiast zapłatę za utrzymanie urządzeń wodocią-
gowych lub kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług (a także za jednostkę 
usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za 
ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków) i ustalana jest za okres roz-
liczeniowy. Ceny i stawki opłat określone w taryfie są różnicowane dla poszczególnych 
taryfowych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów 

NSA wyłaniające następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: „Czy realizując inwestycję 
polegającą na  budowie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej gmina występuje jako organ władzy 
publicznej realizujący zadania własne wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym czy też występuje w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wobec czego czy gminie przysługuje prawo do odliczenia 
podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na tę inwestycję?”.
3 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180); stan prawny obowiązu-
jący do dnia wejścia w życie powołanej ustawy uwzględniono z uwagi na jego znaczenie dla okresu objętego 
badaniem.
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zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków. Opłaty te 
przedsiębiorstwo określa na podstawie:

zz niezbędnych przychodów (alokowanych na poszczególne taryfowe grupy odbior-
ców usług) ustalanych w  szczególności na podstawie zaksięgowanych kosztów 
świadczenia usług w  latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy 
(przed zmianą z poprzedniego roku obrachunkowego),

zz zmian warunków ekonomicznych,
zz wielkości i warunków świadczenia usług,
zz kosztów wynikających z  planowanych wydatków inwestycyjnych ustalanych 

na  podstawie wieloletniego planu rozwoju i  modernizacji urządzeń wodociągo-
wych oraz urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Szczegółowy sposób ustalania przez przedsiębiorstwa taryf (w tym kryteriów ustalania 
niezbędnych przychodów, alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług oraz 
kryteria różnicowania cen i stawek opłat) określa w drodze rozporządzenia minister 
właściwy do spraw gospodarki wodnej (przed zmianą – minister właściwy do spraw 
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa). 
Przez większą część okresu objętego badaniem obowiązywało (i  obowiązuje nadal) 
w  tym zakresie rozporządzenie Ministra Budownictwa z  dnia 28 czerwca 2006  r. 
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozli-
czeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z przepisami przywołanego rozporządzenia koszty niezwiązane z realizacją 
inwestycji planuje się (prognozuje się) na podstawie kosztów poniesionych w  roku 
obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa. Koszty te 
ustalone są na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie z prze-
pisami o  rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekono-
micznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. Zmiany 
warunków ekonomicznych mogą obejmować w szczególności zmiany struktury kosz-
tów wskutek zmian relatywnych cen, wzrost kosztów indukowany zjawiskami infla-
cyjnymi, jak również zmiany zakresu świadczonych usług (np. nowa taryfowa grupa 
odbiorców). Z kolei ewentualna konieczność pokrycia części wydatków związanych 
z przedsięwzięciami racjonalizującymi zużycie wody wynika z przyjęcia planu rozwoju 
urządzeń, nie stanowi więc elementu planowania kosztów niezwiązanych z realizacją 
inwestycji. Szczegółowe zasady planowania (prognozowania) poszczególnych pozycji 
kosztów są następujące:

zz koszty wynagrodzeń i pochodnych należy przemnożyć przez wskaźnik przyrostu 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ustalonego przez strony uprawnione 
do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, a w przypadku braku zawarcia 
takiego układu, średniorocznego wskaźnika cen towarów i  usług konsumpcyj-
nych ustalonego w ustawie budżetowej (wskaźnika ustalonego przez uprawniony 
organ na  podstawie ustawy z  dnia 16 grudnia 1994  r. o  negocjacyjnym syste-
mie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u  przedsiębiorców oraz 
o  zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z  1995  r. Nr 1, poz. 2, z  późn. zm.), ogło-
szonego w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 
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lub średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonego 
w ustawie budżetowej);

zz koszty zakupu materiałów i usług transportowych należy przemnożyć przez wskaź-
nik cen produkcji sprzedanej przemysłu;

zz pozostałe koszty eksploatacji i  utrzymania ustala się według planowanych bądź 
obowiązujących stawek na rok obowiązywania taryf;

zz koszty zakupu wody oraz koszty wprowadzania ścieków do urządzeń niebędących 
w posiadaniu przedsiębiorstwa ustala się w szczególności na podstawie zawartej 
przez przedsiębiorstwo stosownej umowy;

zz koszty należności nieregularnych ustala się na podstawie odpisów aktualizujących 
ich wartość.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które zgodnie z zawartą umową użyt-
kuje nieodpłatnie środki trwałe, może uwzględniać w  niezbędnych przychodach 
amortyzację lub umorzenie, jeżeli zawrze z gminą porozumienie ustalające, że środki 
finansowe pozyskane przez przedsiębiorstwo z tego tytułu (pomniejszone o należny 
podatek dochodowy) będą wykorzystywane wyłącznie na cele modernizacji i odtwo-
rzenia tych środków trwałych.

Koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych obejmują

zz przyrost kosztów eksploatacji i  utrzymania wskutek oddania wytworzonych 
lub zakupionych środków trwałych (względnie zakupionych wartości niematerial-
nych i prawnych) do używania,

jak również

zz „koszty” związane z zaciągniętymi na realizację inwestycji kredytami lub pożyczkami

rozumiane nie tylko jako

 − odsetki od tych zobowiązań oraz inne koszty finansowe ich obsługi,

lecz także jako

 − spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia.

UZZWZOŚ zakłada więc zwrot poniesionych kosztów inwestycji z przychodów przed-
siębiorstwa, przy czym rozporządzenie wykonawcze stanowi, że uwzględnienie kosz-
tów inwestycji w  niezbędnych przychodach i  taryfowych cenach i  stawkach opłat 
powinno być dokonywane stopniowo i rozłożone w czasie.

3.2.  Oświata

3.2.1.  Jednostki działające w sferze zadań

Zgodnie z art. 7 ust. 1 USG sprawy edukacji publicznej „należą” do zadań własnych 
gmin, ale określone ustawami zadania publiczne w  zakresie edukacji publicznej 
wykonują powiaty (art. 4 ust. 1 USP) oraz województwa (art. 14 ust. 1 USW). Sposób 
wykonywania zadań w zakresie edukacji publicznej regulowany był przez większą część 
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okresu 2004-2017 przepisami USO. 1.09.2017 r. weszła w życie większość przepisów 
UPO, natomiast 1.01.2018  r. – większość przepisów UFSP. W  związku z  tym USO 
w coraz większym stopniu przyjmuje charakter kadłubowy. W roku 2019 regulować 
będzie jedynie sprawy związane z  działalnością Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
i  okręgowych komisji egzaminacyjnych, wyboru programów nauczania i  podręcz-
ników, oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów w  szkołach publicznych, 
przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty, egzaminów maturalnych i  egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, pomocy materialnej dla uczniów, jak rów-
nież sprawy organizacji dla dzieci i młodzieży wypoczynku w rozumieniu ustawy przez 
wymienionych w  ustawie organizatorów, w  szczególności przez szkoły i  placówki. 
W latach 2004-2016 zadania oświatowe wykonywane były przez JST zgodnie z przepi-
sami USO, więc w przypadku różnic między obowiązującym a dawnym stanem praw-
nym opis prawnych ram wykonywania tych zadań oparty będzie na stanie dawnym.

System oświaty tworzony jest przez szkoły i przedszkola (a także inne formy wychowa-
nia przedszkolnego), jak również różnego rodzaju tzw. placówki (np. ośrodki dosko-
nalenia zawodowego, ogniska artystyczne, szkolne schroniska młodzieżowe, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, internaty i bursy, 
biblioteki pedagogiczne, kolegia służb społecznych4). Jednostki systemu oświaty mogą 
być zakładane i  prowadzone jako publiczne albo jako niepubliczne. Zasadniczym 
kryterium podziału w przypadku przedszkoli i szkół nie jest jednak status podmiotu 
prowadzącego, lecz:

zz charakter działalności (nieodpłatny albo odpłatny);
zz zasady przeprowadzania rekrutacji (powszechna dostępność albo brak powszech-

nej dostępności).

Przykładowo przedszkola publiczne muszą zapewniać bezpłatne nauczanie, wychowa-
nie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie oraz przeprowadzać rekrutację 
dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Wszystkie natomiast przedszkola 
– zarówno publiczne i niepubliczne – muszą realizować programy wychowania przed-
szkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz 
zatrudniać w  tym celu nauczycieli posiadających odpowiednie, prawnie określone 
kwalifikacje (art.  13 ust. 1 UPO; art.  6 ust. 1 i  5 USO). Podobnie publiczne szkoły 
muszą zapewnić bezpłatne nauczanie w  zakresie ramowych planów nauczania oraz 
przeprowadzać rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, nato-
miast wszystkie szkoły obowiązane są realizować programy nauczania uwzględniające 
podstawę programową kształcenia ogólnego (w przypadku szkoły prowadzącej kształ-
cenie zawodowe również podstawę programową kształcenia w zawodach), zatrudniać 
nauczycieli posiadających odpowiednie (prawnie określone) kwalifikacje jak również 
stosować odpowiednie (prawnie określone) zasady oceniania, klasyfikowania i promo-
wania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (art. 7 ust. 1 i 3 USO). Przedszkola, 
szkoły oraz placówki zakładane i prowadzone przez JST są z mocy ustawy zawsze szko-
łami i placówkami publicznymi (art. 8 ust. 3 UPO; art. 5 ust. 3 USO), działającymi jako 
jednostki budżetowe (art. 4 ust. 1 UFZO; art. 79 ust. 1 USO). Wszystkie wydatki tych 

4 UPO rozróżnia poszczególne placówki przede wszystkim ze względu na pełnione przez nie funkcje, nie zaś 
na szczególny status organizacyjny względnie prawny.
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jednostek, w szczególności odpowiadające kosztom ich funkcjonowania ponoszonym 
w danym roku budżetowym, są zatem wydatkami budżetu właściwych JST. Informacji 
dotyczących kosztów funkcjonowania poszczególnych rodzajów jednostek systemu 
oświaty dostarcza zatem sprawozdawczość budżetowa.

Do zadań gmin w  zakresie „spraw edukacji publicznej” należy zakładanie i  prowa-
dzenie przedszkoli (w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli 
integracyjnych i  specjalnych) i  innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół 
podstawowych (w  tym integracyjnych oraz z  oddziałami integracyjnymi lub spe-
cjalnymi), z wyjątkiem jednak szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych 
oraz szkół przy zakładach karnych, w  zakładach poprawczych i  schroniskach dla 
nieletnich (art. 5 ust. 5 USO; art. 8 ust. 15 UPO). Z kolei do zadań powiatów należy 
zakładanie i  prowadzenie szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawo-
wych (w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi), szkół 
sportowych i mistrzostwa sportowego, jak również placówek (z wyjątkiem placówek 
doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i  kolegiów pracowników służb 
społecznych) – chyba że dana szkoła względnie placówka ma charakter regionalny lub 
ponadregionalny (art. 5 ust. 5a USO; art. 8 ust. 16 UPO). Zakładanie i prowadzenie 
pozostałych publicznych placówek i  szkół, tzn. placówek doskonalenia nauczycieli, 
bibliotek pedagogicznych i kolegiów pracowników służb społecznych oraz placówek 
i  szkół o  charakterze regionalnym i  ponadregionalnym stanowi zadanie samorządu 
województwa, chyba że ustawa zastrzega ich zakładanie i prowadzenie do obowiązków 
właściwych ministrów, np. w przypadku szkół artystycznych oraz internatów i burs dla 
uczniów tych szkół (art. 5 ust. 6 USO; art. 8 ust. 22 i 26 UPO). Jednostki samorządu 
terytorialnego mogą także zakładać i  prowadzić szkoły i  placówki, których prowa-
dzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z JST, dla której 
prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku 
szkół artystycznych – z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego.

Przepisy UPO (dawniej USO) przypisują JST (a  zwłaszcza gminom) wykonywanie 
wielu innych zadań w  zakresie „spraw edukacji publicznej”, wykonywanych zresztą 
przez zakładanie i  prowadzenie przedszkoli, szkół i  placówek. Do najważniejszych 
należy

zz zapewnianie warunków do realizacji prawa do korzystania przez dzieci w wieku 
3-5 lat z  wychowania przedszkolnego (w  przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego);

zz zapewnianie warunków do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego 
(w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie 
wychowania przedszkolnego);

zz zapewnianie warunków do realizacji obowiązku szkolnego.

Przedstawione regulacje stanowią dobry przykład niekonsekwencji ustawodawcy 
w posługiwaniu się terminem „zadanie”: w niektórych przypadkach chodzi o publiczno-
-prawny obowiązek JST, któremu towarzyszy publiczne prawo podmiotowe (ewentual-
nie obowiązek) członka wspólnoty samorządowej (jak w przypadku prawa do rocznego 
przygotowania przedszkolnego albo obowiązku szkolnego), w innych – o postulatywny 
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w istocie (a nie prawny, tzn. poparty normą sankcjonującą) „obowiązek” podejmowa-
nia pewnych działań w „ramach możliwości”. W pierwszym przypadku realizacja zada-
nia stanowi treść rozmaitych stosunków prawnych, tzn. stosunków, na których treść 
składają się prawne obowiązki albo uprawnienia stron. W  drugim przypadku kon-
strukcja zadania nie jest wykorzystywana dla ustanawiania jakichkolwiek stosunków 
prawnych: normy przypisujące JST zadania mają wówczas charakter wyłącznie tzw. 
norm zadaniowych, czyli norm wymagających konkretyzacji w normach regulujących 
wykonywanie działań organów władzy i administracji w poszczególnych dziedzinach. 
W razie braku tej konkretyzacji treść norm zadaniowych sprowadza się – jak już była 
o tym mowa – do wyrażania postulatów.

3.2.2.  Zasady planowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie zadań 
oświatowych

W związku z zadaniami pociągającymi za sobą powstanie konkretnych obowiązków 
(zapewnianie warunków do realizacji prawa albo obowiązku) organ stanowiący JST 
ustala:

1. sieć prowadzonych przez gminę (rada gminy) publicznych przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w  szkołach podstawowych w  ten sposób, by droga dzieci 
(spełniających obowiązek wychowania przedszkolnego oraz pięcioletnich) z domu 
do przedszkola nie przekraczała 3 km. W przeciwnym razie obowiązkiem gminy 
jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo 
zwrot kosztów przejazdu dziecka i  opiekuna środkami komunikacji publicznej, 
jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;

2. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę (rada 
gminy), a  także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych 
(z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy) w ten sposób, by 
droga dzieci z domu do szkoły nie przekraczała 3 km (przypadku uczniów klas I-IV 
szkół podstawowych) oraz 4 km (w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podsta-
wowych). W przeciwnym razie obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego 
transportu i  opieki w  czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu 
dziecka środkami komunikacji publicznej. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, 
a do ukończenia przez dziecko 7 lat obowiązkiem gminy jest także zwrócenie kosz-
tów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;

3. plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych (rada 
powiatu), z  uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i  specjalnych mających 
siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby 
umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu realizację 
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Z kolei w strategii rozwoju województwa ustala się

zz plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicz-
nych oraz szkół i placówek o charakterze regionalnym i ponadregionalnym.
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Ze względu na status przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez JST jako jed-
nostek budżetowych (art. 79 ust. 1 USOS; art. 4 ust. 1 UFZO) wydatki inwestycyjne 
ujmowane w  planach finansowych tych jednostek, a  następnie w  sprawozdaniach 
z wykonania tych planów stanowią wydatki majątkowe budżetów JST.

3.3.  Kultura

3.3.1.  Jednostki organizacyjne działające w sferze zadań

Wśród dziedzin („spraw”), w  których gminy wykonują określone zadania, przepis 
art. 7 ust. 1 USG wymienia także sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych 
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Podobnie USP (art. 4 
ust. 1) oraz USW (art. 14 ust. 1) przewidują wykonywanie przez powiaty i wojewódz-
twa zadań z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Zadania JST w zakresie kultury określa w sposób systemowy UOPDK. Podstawowe zna-
czenie ma w tym zakresie norma wyrażona w art. 9 ust. 2 w zw. z art. 9 ust. 1 nakładająca 
na JST obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej (prowadzenie działalności kul-
turalnej jest zadaniem własnym JST o charakterze obowiązkowym) za pośrednictwem 
tworzonych przez siebie samorządowych instytucji kultury. Działalność kulturalną 
(działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury – art. 1 ust. 
1 UOPDK) prowadzą zatem nie bezpośrednio JST, ale wyodrębnione organizacyjnie, 
majątkowo (prawnie) i finansowo jednostki organizacyjne – samorządowe instytucje 
kultury5, przy czym prowadzenie działalności kulturalnej nie jest zastrzeżone dla 
samorządowych instytucji kultury. Działalność ta może być prowadzona przez osoby 
fizyczne i jednostki organizacyjne w oparciu o fundamentalną zasadę wolności w tym 
zakresie.

Z wolnością prowadzenia działalności kulturalnej wiąże się kolejne zadanie JST, mia-
nowicie sprawowanie mecenatu polegającego na wspieraniu i  promocji twórczości, 
edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabyt-
kami. Mecenat ten może w szczególności polegać na wspieraniu finansowym. UOPDK 
wskazuje specyficzną hierarchię norm stosowanych w tym zakresie. Działalność kultu-
ralna regulowana jest przepisami UOPDK i UDPPW, a w zakresie nieuregulowanym 
tymi przepisami regulowana jest także przepisami o prowadzeniu działalności gospo-
darczej. Jeżeli zatem UOPDK nie przewiduje żadnej szczególnej formy finansowego 
wspierania działalności kulturalnej jako formy mecenatu sprawowanego przez JST, 
to mecenat ten realizowany jest w sposób określony w UDPPW (zważywszy na to, że 
zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
należą do sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 UDPPW).

5 GUS definiuje instytucje kultury jako mające osobowość prawną państwowe lub samorządowe jednostki 
organizacyjne (bez względu na liczbę pracujących), których przeważający rodzaj działalności jest zakla-
syfikowany według PKD 2007 jako: działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – dział 59 w sekcji J (Informacja i komunikacja); działal-
ność twórcza związana z kulturą i rozrywką – dział 90 w sekcji R (Działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją); działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – dział 
91 w sekcji R (Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją), z wyłączeniem parków narodowych.
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Formy prowadzenia działalności kulturalnej, które w  potocznym rozumieniu utoż-
samiane są z jednostkami kultury (tzn. teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, 
instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie 
sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury) UOPDK 
określa mianem „form organizacyjnych działalności kulturalnej”. Z przepisów UOPDK 
wynika zatem, że jedynym dopuszczalnym sposobem prowadzenia przez JST wymie-
nionych wyżej „form organizacyjnych działalności kulturalnej” jest samorządowa 
instytucja kultury. Ewentualnych obowiązków JST w zakresie tworzenia poszczegól-
nych instytucji należy poszukiwać w ustawach szczególnych, ponieważ nawet z obo-
wiązkowego charakteru zadania polegającego na prowadzeniu działalności kulturalnej 
nie wynikają konkretne prawne obowiązki i towarzyszące im publiczno-prawne albo 
cywilnoprawne roszczenia innych podmiotów (norma zadaniowa)6. Najistotniejszym 
elementem prawnych ram prowadzenia działalności kulturalnej przez JST są więc 
przepisy ustaw regulujących poszczególne formy organizacyjne działalności kultural-
nej. Przykładowo przepisy ustawy o bibliotekach nakładają na każdą JST obowiązek 
utworzenia (zorganizowania) i prowadzenia co najmniej jednej biblioteki publicznej 
(odpowiednio gminnej, powiatowej, wojewódzkiej – art. 19 ust. 2-4). Niewykonanie 
takiego obowiązku może powodować aktualizację różnych form odpowiedzialności, 
np. zastosowanie właściwego środka nadzorczego przez organ nadzoru (np. stwier-
dzenia nieważności uchwały budżetowej w części i ustalenie w tej części tzw. budżetu 
nadzorczego).

„Sprawy kultury” sensu largo obejmują także ochronę zabytków i opiekę nad zabyt-
kami. Najważniejszym zadaniem własnym JST w  tym zakresie jest zgodnie z  prze-
pisami ustawy z dnia 23 lipca 2003  r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
sprawowanie opieki nad zabytkami, do których dana jednostka ma tytuł prawny (wyni-
kający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiąza-
niowego). Opieka nad zabytkiem polega w szczególności na zapewnieniu warunków:

zz naukowego badania i dokumentowania zabytku;
zz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i  robót budowlanych przy 

zabytku;
zz zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
zz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
zz popularyzowania i  upowszechniania wiedzy o  zabytku oraz jego znaczeniu dla 

historii i kultury.

6 W orzecznictwie sądów administracyjnych i organów nadzoru bywa wyrażany pogląd, zgodnie z którym 
obowiązkowy charakter zadania przesądza o tym, że JST jako organizator powinna zapewnić instytucji kul-
tury środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu. Bezsprzecznie 
nie może być takiej sytuacji, w której ze względu na brak środków instytucja kulturalna zaprzestanie swojej 
działalności. Wielkość dotacji dla instytucji kulturalnej zależy przede wszystkim od zakresu i przedmiotu 
działalności tej instytucji, charakteru świadczonych przez nią usług (czy są to usługi odpłatne, czy też nieod-
płatne) oraz kosztów tych usług. Punktem odniesienia dla wyliczenia dotacji dla instytucji kultury powinny 
być koszty związane z jej działalnością, przy uwzględnieniu możliwości pozyskiwania przychodów własnych. 
Sprawą organizatora jest stworzenie takiego systemu dotowania instytucji kultury, aby jej bezzwrotne finan-
sowanie nie osłabiało działań zmierzających do pozyskiwania jak największych przychodów własnych i do 
racjonalizacji kosztów działania (wyrok WSA w Bydgoszczy z 28.7.2010 r. I SA/Bd 498/2010).
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Należy podkreślić, że opieka nad zabytkami, zwłaszcza nieruchomymi (ale niebędą-
cymi zabytkami archeologicznymi), wykonywana jest często bezpośrednio przez JST, 
tzn. urzędy JST albo inne samorządowe jednostki budżetowe. W takich przypadkach 
działalność kulturalna wykonywana jest niejako „przy okazji” wykonywania dzia-
łalności podstawowej, nie stanowi natomiast podstawowego celu statutowego danej 
jednostki.

Instytucje kultury jako osoby prawne prowadzą samodzielną gospodarkę majątkową 
i  finansową, nie odpowiadając za zobowiązania będącej organizatorem JST (rów-
nież JST nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury). Jak każda jednostka 
sektora finansów publicznych samorządowa instytucja kultury prowadzi gospo-
darkę finansową na podstawie planu finansowego. Plan ustalany jest przez dyrektora 
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. UOPDK nie zawiera jednak żadnych 
szczegółowych norm w  tym zakresie, odsyłając do przepisów UFP. Plan finansowy 
instytucji kultury winien być zatem sporządzony co najmniej w szczegółowości okre-
ślonej w UFP (art. 31), tzn. z wyodrębnieniem:

zz przychodów z prowadzonej działalności;
zz dotacji z budżetu państwa lub budżetów JST;
zz kosztów (w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, płatności odsetko-

wych wynikających z zaciągniętych zobowiązań, zakupu towarów i usług);
zz środków na wydatki majątkowe;
zz środków przyznanych innym podmiotom;
zz stanu należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
zz stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Przepisy UOPDK dotyczące finansowania instytucji kultury nie są sformułowane 
w sposób, który umożliwia odkodowanie norm prawnych w sposób niebudzący wątpli-
wości. „Prawne ramy” w tym zakresie kształtowane są więc w rzeczywistości w dużym 
stopniu przez wykształconą praktykę. W każdym razie UOPDK ustanawia podstawę 
prawną albo co najmniej ustawowy element podstawy prawnej finansowania instytucji 
kultury przez JST w formie trzech rodzajów dotacji:

zz dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowa-
nych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

zz dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
zz dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów (tj. w  istocie dota-

cji celowych innych niż na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji).

W niektórych przypadkach przepisy ustaw szczególnych nakładają na JST obowiązek 
udzielania instytucjom kultury dotacji podmiotowych w wysokości „odpowiedniej”, 
tzn.  uzasadnionej rozmiarami realizowanych przez daną instytucję zadań. Ustawa 
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach stanowi np., że organizator ma obowiązek 
zapewnić bibliotece nie tylko lokal, ale także środki na wyposażenie i  prowadzenie 
działalności bibliotecznej (zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych) oraz doskona-
lenie zawodowe pracowników. Również ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach 
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nakłada na podmioty tworzące muzea obowiązek „zapewnienia środków potrzebnych 
do utrzymania i rozwoju muzeum”.

3.3.2.  Zasady planowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie zadań 
związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej

Brak jest stosownych regulacji w zakresie procesów wieloletniego planowania inwesty-
cji dotyczących wykonywania zadań związanych z prowadzeniem działalności kultu-
ralnej. Namiastki takiej regulacji – w odniesieniu do sfery ochrony zabytków – można 
upatrywać w nałożeniu na JST obowiązku uchwalenia programu opieki nad zabytkami. 
Jednak w olbrzymiej większości takich programów nie ma wzmianek o finansowych 
aspektach ich realizacji, nie wspominając o  elementach wieloletniego planowania 
inwestycji.

Inwestycje w dziedzinie zadań związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej 
z  regulacyjnego punktu widzenia planowane są zatem odrębnie przez poszczególne 
jednostki instytucjonalne podsektora samorządowego sektora finansów publicznych, 
tj. w szczególności przez JST oraz jednostki, w których przypadku prowadzenie dzia-
łalności kulturalnej jest zasadniczym celem statutowym, tzn. samorządowe instytucje 
kultury.

Jak już wspomniano, samorządowa instytucja kultury może z budżetu JST otrzymywać 
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W związku z tym, że przepisy UOPDK nie określają trybu i zasad udzielania lub roz-
liczania tych dotacji celowych ani nie przewidują wydawania przez organy stanowiące 
aktów prawa miejscowego w tym zakresie, udzielanie dotacji celowych następuje zgod-
nie z zasadami ogólnymi. Rozumie się przez to wymóg zawarcia umowy określającej 
w szczególności wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego 
realizację są przekazywane środki dotacji, termin wykorzystania dotacji (nie dłuższy 
niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego), termin i sposób rozliczenia udzie-
lonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej (z zachowa-
niem terminów zwrotu określonych w przepisach UFP).

3.3.3.  Generowanie przychodów przez inwestycje

Funkcjonowanie większości instytucji kultury powoduje generowanie mniejszych 
lub większych „przychodów z prowadzonej działalności”, do których UOPDK zalicza 
także przychody ze sprzedaży składników majątku ruchomego. Źródłem przychodów 
z prowadzonej działalności jest przede wszystkim sprzedaż usług kulturalnych, a także 
– w mniejszym stopniu – z wynajmu pomieszczeń i składników majątku ruchomego 
oraz ze sprzedaży wydawnictw.
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3.4.  Ochrona zdrowia

3.4.1.  Jednostki organizacyjne działające w sferze zadań

W  ustawowych katalogach spraw, w  których występują zadania realizowane przez 
JST, mieszczą się także „sprawy ochrony zdrowia” (art. 7 ust. 1 pkt 5 USG, art. 4 ust. 1 
pkt 2 USP, art. 14 ust. 1 pkt 2 USW). Jak w każdym przypadku jakiegokolwiek innego 
zakresu „spraw”, specyficznych zadań JST w sferze ochrony zdrowia należy poszukiwać 
w ustawach materialnego prawa administracyjnego. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. 
o zdrowiu publicznym określa dość ogólnie zadania JST w zakresie „zdrowia publicz-
nego” (np. edukację zdrowotną, promocję zdrowia, profilaktykę chorób). Ustawa z dnia 
27 sierpnia 2004  r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych określa natomiast zadania w zakresie zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej (np. opracowywanie i  realizację oraz ocenę efektów 
programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 
i  stanu zdrowia mieszkańców gminy) oraz niektóre inne zadania. Fundamentalne 
znaczenie mają jednak przepisy UDL, które w szczególności upoważniają JST do two-
rzenia i prowadzenia podmiotów leczniczych, tj. podmiotów zajmujących się przede 
wszystkim udzielaniem świadczeń zdrowotnych (prowadzących działalność leczniczą).

Najbardziej ogólną zasadą rządzącą tworzeniem i prowadzeniem podmiotów leczni-
czych przez JST (rozumianym jako zadanie publiczne) jest jego realizacja w związku 
z rozeznanymi potrzebami zdrowotnymi mieszkańców danej jednostki (na co wskazuje 
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 
UDL rozróżnia dwa podstawowe rodzaje działalności leczniczej:

zz działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych stacjonarnych 
i całodobowych;

zz działalność polegającą na udzielaniu świadczeń ambulatoryjnych.

Obydwa rodzaje świadczeń udzielane są co do zasady w specjalnie tworzonych w tym 
celu placówkach:

zz szpitalach,
zz ambulatoriach (przychodniach, poradniach, ośrodkach zdrowia, lecznicach),
zz laboratoriach diagnostycznych,
zz zakładach opiekuńczo-leczniczych,
zz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
zz zakładach rehabilitacji leczniczej, hospicjach.

JST mogą tworzyć i prowadzić podmioty lecznicze w trzech formach:

zz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ),
zz spółek kapitałowych, do których nie stosuje się jednak UGK co oznacza, że usta-

wową podstawę jej działalności stanowią przepisy KSH modyfikowane w niewiel-
kim zakresie przepisami UDL,

zz jednostek budżetowych.
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Spółki kapitałowe zasadniczo działają na podstawie KSH, natomiast UDL reguluje 
zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, tj. 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek budżetowych, 
uzupełniając w tym ostatnim przypadku ogólne regulacje zawarte w UFP. O ile pod-
mioty lecznicze będące jednostkami budżetowymi funkcjonują praktycznie tylko na 
szczeblu budżetu państwa, SPZOZ-y występują zarówno jako państwowe, jak i samo-
rządowe jednostki organizacyjne. JST tworzą SPZOZ-y  w  drodze uchwały organu 
stanowiącego określającej w  szczególności mienie, w  które wyposaża się SPZOZ. 
Z  chwilą wpisu do KRS SPZOZ uzyskuje osobowość prawną. W  trybie i  zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie o działalności leczniczej JST będące podmiotami 
tworzącymi mogą SPZOZ-y łączyć, przekształcać w spółki kapitałowe, a także likwi-
dować. Zobowiązania, należności i mienie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami, należnościami i  mieniem 
właściwej JST.

Jak każda jednostka sektora finansów publicznych samorządowy SPZOZ prowadzi 
gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego. Plan ustalany jest przez kie-
rownika. Ustawa o działalności leczniczej nie zawiera żadnych szczegółowych norm 
w  tym zakresie, co oznacza obowiązek stosowania przepisów UFP. Plan finansowy 
SPZOZ winien być zatem sporządzony co najmniej w szczegółowości określonej w tej 
ustawie, tzn. z wyodrębnieniem następujących elementów:

zz przychodów z prowadzonej działalności oraz dotacji z budżetu państwa lub budże-
tów JST;

zz kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, płatności odsetkowych 
wynikających z zaciągniętych zobowiązań, zakupu towarów i usług;

zz środków na wydatki majątkowe;
zz środków przyznanych innym podmiotom;
zz stanu należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
zz stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Co do zasady SPZOZ powinien pokrywać koszty działalności i regulować zobowiąza-
nia z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów. Może jednak – zresztą tak jak 
każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą – otrzymać środki publiczne.

UDL umożliwia JST finansowanie działalności tworzonych i  prowadzonych przez 
nie podmiotów leczniczych bez względu na ich formę prawną, tzn. niezależnie od 
tego czy są SPZOZ-ami czy spółkami kapitałowymi (wydatki jednostek budżetowych 
stanowią – zgodnie z zasadami ogólnymi ustanowionymi w UFP – wydatki budżetów 
JST). Wyjątkowo nieudana redakcja przepisów art. 114-116 UDL znacząco utrudnia 
natomiast sformułowanie jednoznacznych wniosków dotyczących formy finansowa-
nia. Występujące w tym zakresie różnice poglądów dotyczą w szczególności odrębności 
dofinansowania przekazywanego na podstawie umowy zawieranej w trybie i o treści 
uregulowanych przepisami UDL od  dofinansowania w  formie dotacji celowej oraz 
możliwości stosowania w przypadku JST przepisów o dofinansowaniu przekazywanym 
na podstawie umowy uregulowanej w UDL do przedmiotów finansowania wskazanych 
w art. 114 ust. 1 pkt 4-7. Ponieważ jednak kontrowersje te nie dotyczą finansowania 
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inwestycji, ze względu na cel niniejszego opracowania uzasadnione jest przejście nad 
nimi do porządku dziennego i stwierdzenie, że środki z budżetu JST mogą być przeka-
zywane SPZOZ-wi albo spółce jako dotacje celowe z przeznaczeniem na:

zz realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowot-
nych i promocji zdrowia, w  tym na zakup aparatury i  sprzętu medycznego oraz 
wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,

zz inne inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
zz remonty.

3.4.2.  Zasady planowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie ochrony 
zdrowia

Do niedawna brak było regulacji dotyczących procesów wieloletniego planowania 
inwestycji w  sektorze ochrony zdrowia. Sytuację tę zmieniła nowelizacja ustawy 
o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która 
wprowadziła do porządku prawnego instytucję oceny potrzeb zdrowotnych. Specyfikę 
potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych powinna odzwierciedlać sporządzana 
co 5 lat przez wojewodę w  porozumieniu z  Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb 
Zdrowotnych regionalna mapa potrzeb zdrowotnych składająca się z trzech części:

zz analizy demograficznej i epidemiologicznej,
zz analizy stanu i wykorzystania zasobów,
zz prognoz potrzeb zdrowotnych.

Na podstawie mapy wojewoda (również w porozumieniu z Radą) ustala priorytety dla 
regionalnej polityki zdrowotnej.

Realizacja na obszarze województwa większych inwestycji w zakresie opieki zdrowot-
nej wymaga (z pewnymi wyjątkami) wcześniejszego uzyskania opinii wojewody o celo-
wości inwestycji. Opinie wydawane są w szczególności na podstawie regionalnej mapy 
potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej. Inwestycje 
podlegające opiniowaniu to:

zz nowy szpital lub inna inwestycja w zakresie leczenia szpitalnego o wartości prze-
kraczającej 3 mln zł w okresie 2 lat;

zz nowe ambulatorium lub inna inwestycja w tym zakresie o wartości przekraczającej 
2 mln zł w okresie 2 lat;

zz nowy szpital ambulatorium lub inna inwestycja w  tym zakresie, jeżeli podmiot 
wnioskujący zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich.

Określając wartość inwestycji, należy uwzględnić w szczególności:

zz koszty przygotowania do realizacji inwestycji budowlanej oraz innych zmian 
w obiekcie budowlanym wraz z usługami towarzyszącymi (w tym obsługą inwe-
storską) oraz zakupu obiektu budowlanego, w szczególności opracowania doku-
mentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, 
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świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz 
prac archeologicznych, dotyczących inwestycji budowlanej;

zz koszty realizacji inwestycji budowlanej oraz innych zmian w obiekcie budowlanym 
wraz z usługami towarzyszącymi (w tym obsługą inwestorską);

zz koszty zakupu obiektu budowlanego, zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie 
środków trwałych oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

Jak już była o  tym mowa, podmioty lecznicze tworzone i  prowadzone przez JST 
mogą na realizowane przez siebie inwestycje otrzymywać dotacje celowe z budżetów 
macierzystych JST. Środki na inwestycje mogą być jednak przekazywane z budżetów 
JST tylko o  tyle, o  ile realizacja tych inwestycji służy udzielaniu świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w rozumieniu ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Dodatkowo 
wielkość środków na inwestycje i remonty nie może w odniesieniu do poszczególnego 
zadania przekroczyć iloczynu planowanego kosztu jego realizacji oraz współczynnika 
stanowiącego iloraz przychodów podmiotu leczniczego z  tytułu świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych w poprzednim roku 
obrotowym oraz przychodów ogółem podmiotu leczniczego uzyskanych w poprzed-
nim roku obrotowym.

3.4.3.  Generowanie przychodów przez inwestycje

Działalność lecznicza SPZOZ-ów i spółek jako działalność regulowana w rozumieniu 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest zasadniczo działalnością gospodar-
czą, tzn. zarobkową. Z rachunkowego punktu widzenia SPZOZ-y, podobnie jak spółki 
kapitałowe, powinny pokrywać koszty działalności, tzn. przede wszystkim koszty 
udzielania świadczeń zdrowotnych, z uzyskiwanych przychodów. Zasadnicza różnica 
między przychodami podmiotów leczniczych tworzonych i prowadzonych przez JST 
a przychodami innych samorządowych jednostek organizacyjnych objętych badaniem 
stanowiącym przedmiot niniejszego opracowania polega na finansowaniu znacznej 
części świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Odbywa się to w ramach umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których stronami są podmioty lecznicze lub 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej okre-
śla w szczególności rodzaj i zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, warunki 
ich udzielania, zasady rozliczeń między stronami oraz kwotę zobowiązania NFZ wobec 
świadczeniodawcy (tzn. limit finansowania przez NFZ świadczeń udzielanych zgodnie 
z umową). Niezależnie od świadczeń nieodpłatnych z punktu widzenia świadczenio-
biorców („pacjentów”) udzielanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, pacjenci uprawnieni są do świadczeń nieodpłatnych także w niektórych 
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa (np. zgodnie z UŚOZFŚP w stanie 
nagłym świadczeniobiorcy mogą żądać świadczeń opieki zdrowotnej w niezbędnym 
zakresie od podmiotu leczniczego, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej). Zasada, zgodnie z  którą koszty udzielenia takich świadczeń 
(w warunkach przymusu ustanowionego prawem) powinny obciążać NFZ, jest w prak-
tyce przedmiotem wielu kontrowersji rozwiązywanych na drodze sądowej.
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3.5.  Opieka społeczna

3.5.1.  Jednostki organizacyjne działające w sferze zadań

Wszystkie ustawy ustrojowe wśród „sfery zadań własnych” (tzn. zakresu spraw, w któ-
rych występują zadania własne JST) wymieniają sprawy pomocy społecznej (USG 
precyzuje, że  obejmuje to m.in. „sprawy” ośrodków i  zakładów opiekuńczych, jak 
również sprawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (art. 7 pkt 6 i 6a USG; 
art. 4 pkt 3 i 3a USP; art. 14 ust. 1 pkt 4 i 4a USW), które na potrzeby badania zostały 
określone zbiorczą nazwą „opieki społecznej”. Konkretne (specyficzne, sensu stricto) 
zadania poszczególnych rodzajów JST w zakresie opieki społecznej zostały określone 
przede wszystkim w dwóch ustawach: ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy spo-
łecznej oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Ich poniekąd „systemowy” charakter przejawia się nie tylko w ustanowieniu 
specyficznej terminologii i fundamentalnych zasad prowadzenia działalności w zakre-
sie opieki społecznej, ale także w  poprzedzeniu jednostek redakcyjnych preambu-
łami nawiązującymi do podstawowych wartości konstytucyjnych. Pomoc społeczna 
w znaczeniu przedmiotowym udzielana jest zarówno w formie świadczeń pieniężnych 
i niepieniężnych. Udzielanie obydwu rodzajów świadczeń (w szczególności świadczeń 
niepieniężnych) może wymagać istnienia urządzeń i budynków określanych ogólnie 
mianem infrastruktury pomocy społecznej (eksploatowanych przez określone w usta-
wie jednostki organizacyjne pomocy społecznej). W związku z tym ustawa o pomocy 
społecznej stanowi, że pomoc polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu 
przewidzianych ustawą świadczeń oraz pracy socjalnej, a także na prowadzeniu i roz-
woju niezbędnej infrastruktury socjalnej.

Zgodnie z ustawą pomoc społeczna polega m.in. na prowadzeniu i rozwoju niezbędnej 
infrastruktury socjalnej. Określona infrastruktura socjalna jest niezbędna do udziela-
nia wielu świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej. Niezależnie od infrastruk-
tury socjalnej sensu stricto w  każdej JST musi istnieć wyspecjalizowana jednostka 
organizacyjna wykonująca zadania w zakresie pomocy społecznej, dysponując również 
odpowiednimi zasobami lokalowymi i technicznymi. Zadaniem każdej JST jest więc 
utworzenie i utrzymywanie takiej podstawowej jednostki organizacyjnej pomocy spo-
łecznej, w  tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Jednostkami 
tego typu są w gminach ośrodki pomocy społecznej, w powiatach – powiatowe centra 
pomocy rodzinie, w miastach na prawach powiatu – miejskie ośrodki pomocy spo-
łecznej (które mogą być nazwane miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie), zaś w woje-
wództwach samorządowych – regionalne ośrodki polityki społecznej. Jednostki te 
zajmują w funkcjonalno-organizacyjnej strukturze pomocy społecznej miejsce szcze-
gólne. Są one jednostkami budżetowymi centralizującymi dochody i wydatki w zakre-
sie pomocy społecznej i pieczy zastępczej (w szczególności wydatkami tych jednostek 
są świadczenia pieniężne z pomocy społecznej oraz wydatki związane z funkcjonowa-
niem wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w JST. Ponadto ich kie-
rownicy są (w przypadku gmin) albo mogą być (w przypadku powiatów i województw) 
upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych w  indywidualnych sprawach 
z  zakresu pomocy społecznej należących do właściwości JST. Infrastruktura wyko-
rzystywana bezpośrednio przez ośrodki pomocy społecznej i centra pomocy rodzinie 
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służy zasadniczo do wykonywania klasycznych funkcji administracyjnych (może być 
więc porównywana z  infrastrukturą urzędów obsługujących organy administracji). 
Nie jest więc elementem infrastruktury socjalnej sensu stricto (należy także pamiętać, 
że niektóre świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej mają postać wsparcia śro-
dowiskowego, tzn. udzielane są w miejscu zamieszkania beneficjentów i nie wymagają 
wyposażenia w istotne elementy infrastruktury). Jednostki te, wykonując inne zadania 
z zakresu pomocy społecznej (pomoc społeczna w formach „stacjonarnych”), muszą 
prowadzić i rozwijać infrastrukturę niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej, 
tzn. infrastrukturę socjalną. Specyfika tej infrastruktury zależy od specyfiki ustawo-
wych zadań przypisanych poszczególnym rodzajom JST.

Do zadań gmin i powiatów należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy 
społecznej o zasięgu odpowiednio gminnym i ponadgminnym. Ustawa nadaje domom 
pomocy społecznej status jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Są więc one 
organizacyjnie odrębne od ośrodków pomocy społecznej (względnie centrów pomocy 
rodzinie). Odrębność ta realizowana jest w praktyce także w aspektach finansowych. 
Domy pomocy społecznej funkcjonują jako jednostki budżetowe JST (kierownik 
domu pomocy społecznej wykonuje zatem plan finansowy domu, a nie plan finan-
sowy ośrodka pomocy społecznej względnie centrum pomocy rodzinie). Z  norma-
tywnego punktu widzenia pobyt i usługi w domu pomocy społecznej stanowią rodzaj 
niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej udzielanych według pewnego obowią-
zującego standardu (określonego rozporządzeniem ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego). Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki 
mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych 
pokrywa w całości dom pomocy społecznej. Pobyt w domu jest natomiast odpłatny do 
wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca obliczanego jako 
iloraz rocznych kosztów działalności domu z roku poprzedniego, bez kosztów inwe-
stycyjnych i wydatków na remonty, powiększonych o prognozowany średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (przyjęty w ustawie budżeto-
wej na dany rok kalendarzowy) oraz liczby miejsc (ustalonych jako suma rzeczywistej 
liczby mieszkańców domu w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego).

Istotnym elementem systemu pomocy społecznej w  JST są także ośrodki wspar-
cia będące (podobnie jak domy pomocy społecznej) jednostkami organizacyjnymi 
pomocy społecznej. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia o zasięgu 
gminnym należy do zadań gmin (z tym że prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym), natomiast prowadzenie i roz-
wój infrastruktury ośrodków wsparcia o zasięgu ponadgminnym (w tym domów dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży) – do zadań własnych powiatu (pro-
wadzenie ośrodków wsparcia dla osób z  zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem 
zleconym). W ośrodkach wsparcia organizowany jest zasadniczo pobyt dzienny. Mogą 
być w nich jednak prowadzone także całodobowe miejsca okresowego pobytu. Ustawa 
o pomocy społecznej rozróżnia następujące rodzaje ośrodków wsparcia:

zz dzienne domy pomocy;
zz domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
zz schroniska dla bezdomnych;
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zz kluby samopomocy;
zz ośrodki wsparcia dla osób z  zaburzeniami psychicznymi (środowiskowe domy 

samopomocy dla osób z  zaburzeniami psychicznymi albo kluby samopomocy 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

W  odróżnieniu od domów pomocy społecznej funkcjonujących zasadniczo jako 
jednostki budżetowe, w przypadku ośrodków wsparcia nie można wskazać typowej 
formy prawnej. W niektórych JST większe ośrodki (np. dzienne domy pomocy spo-
łecznej) organizowane są jako wyodrębnione jednostki budżetowe, w innych natomiast 
działają w strukturze ośrodków pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą gmina może 
połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zaś dom pomocy społecznej dla osób 
w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle somatycznie chorych z ośrodkiem wspar-
cia przeznaczonym dla osób starszych (w takim przypadku ośrodek wsparcia działa 
w strukturze odpowiednio ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy społecznej).

Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są także ośrodki interwencji kryzy-
sowej. Funkcjonowanie tych jednostek również opiera się na infrastrukturze socjalnej. 
W ramach interwencji kryzysowej udziela się bowiem nie tylko usług psychologicz-
nych i  poradnictwa, ale także schronienia (do 3 miesięcy). Prowadzenie ośrodków 
interwencji kryzysowej należy do zadań własnych powiatów. Większość powiatów 
skorzystała z przewidzianej ustawą możliwości połączenia ośrodków interwencji kry-
zysowej z powiatowymi centrami pomocy rodzinie (ośrodek interwencji działa wów-
czas w strukturze powiatowego centrum pomocy rodzinie). Funkcjonowanie kolejnego 
typu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – jednostek specjalistycznego 
poradnictwa (w szczególności psychologicznego, rodzinnego, prawnego) – podobnie 
jak funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej nie wymaga istnienia infrastruktury 
socjalnej sensu stricto. Prowadzenie ośrodków specjalistycznego poradnictwa należy 
do zadań powiatu. Do infrastruktury socjalnej można natomiast zaliczyć mieszkania 
chronione, które mogą być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy 
społecznej (albo przez organizację pożytku publicznego).

Wyjąwszy niektóre zadania zastrzeżone do wyłącznej kompetencji organów JST (usta-
lanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie rodzin-
nych wywiadów środowiskowych; opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 
i  zdrowotne; wypłatę świadczeń pieniężnych), organy administracji samorządowej 
mogą zlecać realizację zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządo-
wym (o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz podmiotom (wymienionym w art. 3 ust. 3 
tej ustawy) prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. Samorząd udziela 
wówczas dotacji na finansowanie lub  dofinansowanie realizacji zleconego zadania. 
Zlecenie realizacji zadania odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert 
w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pod koniec 2016 r. funkcjonowało 1 678 stacjonarnych zakładów pomocy społecznej. 
Mianem tym określa GUS następujące jednostki i placówki:

zz domy pomocy społecznej;
zz rodzinne domy pomocy;
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zz placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym, w  podeszłym wieku (prowadzone w  ramach działalności gospodarczej 
lub statutowej);

zz środowiskowe domy samopomocy i  inne ośrodki dla osób z  zaburzeniami 
psychicznymi;

zz domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
zz noclegownie;
zz schroniska i domy dla bezdomnych;
zz centra wsparcia rodziny oraz centra interwencji kryzysowej, udzielające wsparcia, 

w tym schronienia, osobom i rodzinom w stanie kryzysu).

W tym 863 (ponad połowa) to domy pomocy społecznej, 349 – placówki dla osób bez-
domnych (schroniska, noclegownie), 66 – domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży. 
Prawię połowa stacjonarnych zakładów pomocy społecznej (792) prowadzona była 
przez JST (w przypadku domów pomocy społecznej udział ten wynosi 70,9%), blisko 
16% przez Kościół, prawie 21% przez stowarzyszenia, fundacje i organizacje społeczne, 
blisko 18% przez pozostałe osoby prawne i osoby fizyczne.

Publiczne świadczenia opiekuńcze udzielane są nie tylko w ramach systemu pomocy 
społecznej, ale także w  ramach systemu pieczy zastępczej. Rozumiany jest on jako 
zespół osób, instytucji i  działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki 
i wychowania dzieci w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania 
przez rodziców. Wśród tzw. jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej istotne miejsce zajmują jednostki tworzone i prowadzone przez JST. 
Do jednostek tych należą placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki 
opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne (stanowiące formy 
instytucjonalnej pieczy zastępczej) oraz placówki wsparcia dziennego.

Tworzone i  prowadzone przez powiaty placówki opiekuńczo-wychowawcze zapew-
niają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz dostęp do kształcenia. Placówki 
te mogą być tworzone w różnych typach (rodzinne, interwencyjne, specjalistyczno-te-
rapeutyczne, socjalizacyjne). W prowadzonych przez województwa interwencyjnych 
ośrodkach preadopcyjnych sprawuje się opiekę nad niemowlętami oczekującymi 
na przysposobienie. W  prowadzonych również przez województwa regionalnych 
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych umieszczane są natomiast dzieci, które 
ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i  rehabi-
litacji nie mogą zostać umieszczone w  rodzinnej pieczy zastępczej lub w  placówce 
opiekuńczo-wychowawczej.

Placówki wsparcia dziennego zapewniają dzieciom opiekę i  wychowanie, pomoc 
w  nauce, organizację czasu wolnego (tzw. forma opiekuńcza), zajęcia socjoterapeu-
tyczne, korekcyjne, logopedyczne (tzw. forma specjalistyczna), realizując działania 
animacyjne (tzw. forma podwórkowa). Gmina może połączyć placówkę wsparcia 
dziennego (lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z  rodziną) z  jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej, w tym z ośrodkiem pomocy społecznej (w ostatnim 
przypadku placówka wsparcia dziennego działa w ramach ośrodka).
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3.5.2.  Zasady planowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie opieki 
społecznej

Świadczenie pomocy społecznej przez JST opiera się na uprzednich działaniach o cha-
rakterze diagnostycznym i planistycznym. Podstawowym dokumentem strategicznym 
w zakresie pomocy społecznej jest w gminach i powiatach „strategia rozwiązywania 
problemów społecznych”, zaś w  województwach – „strategia w  zakresie polityki 
społecznej”. Wymagany przez ustawę treściowy zakres tych dokumentów obejmuje 
w  szczególności diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w  zakresie objętym 
strategią, jak również określenie celów strategicznych projektowanych zmian, kie-
runków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych 
i wskaźników realizacji poszczególnych działań. Oprócz wieloletniej strategii, wszyst-
kie JST zostały zobowiązane do corocznego przeprowadzenia analizy lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej oraz do opracowania – na podstawie wyników tej analizy 
– „oceny zasobów pomocy społecznej”. Dokument ten jest w istocie rocznym planem 
działań w zakresie pomocy społecznej. Ma uwzględniać z  jednej strony liczbę osób 
i rodzin korzystających z pomocy społecznej wraz z ilościowym rozkładem poszcze-
gólnych problemów tych osób i rodzin, z drugiej zaś – „zasoby”, czyli infrastrukturę, 
kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej 
bez względu na podmiot finansujący i realizujący te zadania. Ocena zasobów pomocy 
społecznej przedstawiana jest przez organ wykonawczy organowi stanowiącemu (do 
30.04, a w przypadku województwa – do 30.06) i powinna stanowić podstawę plano-
wania budżetu w zakresie pomocy społecznej na rok następny.

Ponieważ jednostki organizacyjne opieki społecznej są jednostkami budżetowymi, 
wszystkie inwestycje tych jednostek organizacyjnych stanowią wydatki majątkowe 
budżetów JST.

3.5.3.  Generowanie przychodów przez inwestycje

Korzystanie ze świadczeń udzielanych przez niektóre jednostki organizacyjne pomocy 
społecznej jest odpłatne. Dotyczy to w szczególności ośrodków wsparcia oraz domów 
pomocy społecznej. Opłata miesięczna za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 
osobom z  zaburzeniami psychicznymi wynosi 5% kwoty dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie w sytuacji, kiedy dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w  rodzinie przekracza kwotę 300% 
kryterium dochodowego. Natomiast opłata za usługi całodobowe w ośrodkach wspar-
cia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 70% dochodu osoby korzystającej 
z usług (opłata ustalana jest proporcjonalnie do okresu pobytu). W obu przypadkach 
opłata nie może być wyższa niż średnia miesięczna kwota dotacji na jednego uczest-
nika ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi obliczona dla ośrodka 
wsparcia, w  którym dana osoba przebywa. Dochody z  tytułu odpłatności za usługi 
świadczone w  ośrodkach wsparcia dla  osób z  zaburzeniami psychicznymi stanowią 
dochód budżetu państwa.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest co do zasady odpłatny. Opłata zależy od wyso-
kości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca ustalanego przez wójta 

___zlecenie_004__.indb   60 2019-02-28   14:33:06



61

(starostę, marszałka – w przypadku domów o zasięgu powiatowym i  regionalnym). 
UPS określa osoby obowiązane do wnoszenia opłaty (mieszkańcy mogą nie uzyskiwać 
dochodu, a jeżeli uzyskują – wnoszona przez nich część opłaty nie może przekraczać 
70% tego dochodu). Opłaty za pobyt w domu opieki społecznej mogą być przeznaczone 
wyłącznie na utrzymanie domu pomocy społecznej.
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4. Charakterystyka działalności inwestycyjnej 
jednostek samorządu terytorialnego w sferach zadań 
objętych badaniem i jej wpływ na wynik finansowy 
i zadłużenie budżetów

4.1.  Nakłady inwestycyjne budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego w dziedzinie wodociągów i kanalizacji oraz 
przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych w latach 
2004-2017

4.1.1.  Wydatki inwestycyjne budżetów JST

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze dane dotyczące nakładów inwestycyjnych 
ponoszonych przez gminy (tj. wydatków dokonywanych przez gminne jednostki 
budżetowe działające jako inwestorzy) w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 01010 
Infrastruktura wodociągowa i  sanitacyjna wsi, 40002 Dostarczanie wody, 90001 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Tabela 1.  Wydatki inwestycyjne ponoszone przez jednostki budżetowe JST w dziedzinie 
wodociągów i kanalizacji (w mln zł)

Rok

Infrastruktura 
wodociągowa  

i sanitacyjna wsi
Dostarczanie wody Gospodarka ściekowa

i ochrona wód

Ogółem
Wydatki unijne 
i współfinanso-

wanie
Ogółem

Wydatki unijne 
i współfinanso-

wanie
Ogółem

Wydatki unijne 
i współfinanso-

wanie
2017 867 255 57 5 673 248

2016 504 17 43 2 613 126
2015 1 423 929 67 35 1 834 1 262
2014 1 408 962 72 44 1 767 1 234
2013 1 376 902 85 48 1 827 1 270
2012 1 557 1 085 76 43 1 953 1 417
2011 2 333 1 781 96 65 2 479 1 779
2010 2 284 1 609 127 83 2 903 2 001
2009 1 168 231 107 41 3 287 2 070
2008 1 060 101 82 22 2 569 1 300
2007 1 084 224 78 17 2 391 1 181
2006 1 118 374 75 24 2 281 1 180
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Rok

Infrastruktura 
wodociągowa  

i sanitacyjna wsi
Dostarczanie wody Gospodarka ściekowa

i ochrona wód

Ogółem
Wydatki unijne 
i współfinanso-

wanie
Ogółem

Wydatki unijne 
i współfinanso-

wanie
Ogółem

Wydatki unijne 
i współfinanso-

wanie
2005 1 039 345 48 8 1 900 741
2004 1 146 208 62 4 1 563 219

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych JST

Jak wynika z przedstawionych danych, wielkość inwestycji gminnych jednostek budże-
towych w sektorze wodno-kanalizacyjnym w niektórych latach badanego okresu była 
porównywalna z  sumą inwestycji realizowanych przez wszystkie przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność nie tylko w zakresie dostarczania wody i usług odprowadza-
nia ścieków, lecz także w  dziedzinie gospodarowania odpadami. Kształtowanie się 
wysokości i struktury ponoszonych bezpośrednio przez JST nakładów na tworzenie 
i modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przedstawiono na poniż-
szych wykresach.

W całym badanym okresie udział inwestycji finansowanych ze środków pochodzących 
z budżetu UE w inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych JST ogółem był zna-
czący, zaś w latach 2010-2015 – silnie dominujący (sięgał bowiem przeciętnie blisko 
70%). Zestawienie nakładów ponoszonych bezpośrednio przez JST w latach 2004-2016 
z wielkością aktywów brutto przedsiębiorstw prowadzących działalność mieszczącą się 
w sekcji E PKD wskazuje, że przy założeniu ujmowania wytworzonych lub ulepszonych 
dzięki tym nakładom środków trwałych (względnie nabytych wartości niematerial-
nych i prawnych) w księgach rachunkowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, 
aktywa wytworzone ze środków pochodzących z  budżetu UE stanowiłyby większą 
część aktywów trwałych tych przedsiębiorstw.

Wykres 1.  Wydatki inwestycyjne ponoszone przez jednostki budżetowe JST w dziedzinie 
wodociągów i kanalizacji (w mln zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST
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Wykres 2.  Struktura finansowania inwestycji jednostek budżetowych JST w dziedzinie 
wodociągów i kanalizacji w % łącznie w latach 2004-2017 (wykres kołowy) oraz 
zmiany udziałów w badanym okresie w pkt. proc. (wykres słupkowy)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

Gminy mogą uczestniczyć w finansowaniu rozbudowy infrastruktury wodociągowej 
i  kanalizacyjnej także przez udzielanie dotacji celowych. Ponieważ przepis art.  126 
UFP uzależnia dopuszczalność udzielania dotacji z budżetu JST od istnienia podstawy 
prawnej zawartej w ustawie (względnie umowie międzynarodowej), natomiast przepisy 
UZZWZOŚ nie zawierają żadnych rozstrzygnięć w tym zakresie, dotacje dla przedsię-
biorstw wodociągowych i kanalizacyjnych mogą być udzielane tylko na podstawach 
ogólnych zawartych w szczególności w UFP. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3 pkt 
3 tej ustawy samorządowe zakłady budżetowe (a więc w szczególności samorządowe 
zakłady budżetowe wykonujące zadania własne gmin w zakresie wodociągów i zaopa-
trzenia w  wodę, kanalizacji, usuwania i  oczyszczania ścieków komunalnych) mogą 
otrzymywać z budżetu JST dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosz-
tów realizacji inwestycji. Brak jest prawnych podstaw udzielania z budżetu JST dotacji 
celowych na finansowanie (względnie dofinansowanie) inwestycji realizowanych przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek. Wysokość 
dotacji udzielanych z budżetów JST na inwestycje przedsiębiorstw wodociągowo-ka-
nalizacyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 2.  Wysokość dotacji celowych udzielanych z budżetów JST na finansowanie 
lub dofinansowanie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie samorządowych zakładów 
budżetowych (w mln zł)

Rok Kwota Środki unijne Rok Kwota Środki unijne

2004 16 - 2011 89 18

2005 17 - 2012 85 23

2006 25 - 2013 83 23

2007 32 - 2014 59 17

2008 34 - 2015 76 28

2009 23 - 2016 54 1

2010 77 8 2017 bd bd

Źródło danych: sprawozdania budżetowe JST

4.1.2.  Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Podstawowe dane o  przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych (oraz – 
z  konieczności7 – innych przedsiębiorstwach prowadzących działalności w  zakresie 
sekcji E PKD) przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 3.  Podstawowe dane o przedsiębiorstwach prowadzących działalność podstawową 
w zakresie dostarczenia wody, gospodarki ściekami i odpadami oraz rekultywacji

Rok Liczba 
przedsiębiorstw

Pracujący 
w tys.

Nakłady 
inwestycyjne

Przychody 
netto ze 

sprzedaży

Środki trwałe 
(brutto)

w mln zł

2015 1 580 120 3 736 31 409 106 482

2014 1 619 117 6 828 30 743 91 261

2013 1 579 114 5 525 29 549 85 956

2012 1 489 110 5 571 28 336 78 180

2011 1414 109 5 667 27 599 71 607

2010 1 326 105 6 886 26 283 63 975

2009 1 268 101 7 130 20 284 54 401

Źródło: GUS

7 Publikacje GUS dotyczące przedsiębiorstw niefinansowych nie wydzielają w ramach sekcji E PKD danych 
dotyczących przedsiębiorstw zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody (dział 36 PKD) 
oraz przedsiębiorstw zajmujących się odprowadzaniem i  oczyszczaniem ścieków (dział 37 PKD). Dane 
w tabeli obejmują zatem także przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną ze zbieraniem, przetwa-
rzaniem i unieszkodliwianiem odpadów i odzyskiem surowców (dział 38 PKD) oraz działalność związaną 
z rekultywacją i pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami.
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Wykres 3.  Stosunek nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw prowadzących działalność 
podstawową w zakresie dostarczenia wody, gospodarki ściekami i odpadami 
oraz rekultywacji do PKB oraz tworzenia majątku trwałego brutto
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i OECD

Tabela 4. Podstawowe dane dotyczące oczyszczalni ścieków

2000 2010 2015 2016

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych

Liczba 1 326 1155 929 922

Przepustowość w dam3/d 7243 6973,2 5440,4 5572,1

Oczyszczalnie ścieków komunalnych

Liczba 2931 3136 3268 3253

Przepustowość w dam3/d 8925,8 8947,2 8883,3 8812,7

Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w ludności ogółem [%]

60,2 64,7 72,7 73,5

Źródło: Rocznik statystyczny RP 2017

Tabela 5.  Nakłady na środki trwałe w zakresie gospodarki ściekowej i wodnej w mln zł oraz 
ich efekty rzeczowe

Nakłady inwestycyjne 2005 2010 2015 2016

Nakłady inwestycyjne ogółem
w tym:

3 616 7 206 6 645 2 277

– oczyszczanie ścieków komunalnych 839 1 626 1 445 273

– sieć kanalizacyjna 2 464 5 241 4 832 1 747

– systemy obiegowego zasilania wodą 46 21 7 56

– efekty rzeczowe nakładów inwestycyjnych 2005 2010 2015 2016

– oczyszczalnie ścieków 118 80 49 17

– przepustowość w dam3/d 123 122 213 71

– sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki 5 417 8 462 7 961 2 642
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Nakłady inwestycyjne 2005 2010 2015 2016

–  sieć kanalizacyjna odprowadzająca wody 
opadowe

353 837 866 457

– wydajność ujęć wodnych w dam3/d 98 106 82 83

– uzdatnianie wody w dam3/d 147 128 75 37

– sieć wodociągowa 5 576 6 271 4 599 2 880

Źródło: Rocznik statystyczny RP 2017

4.2.  Nakłady inwestycyjne budżetów JST w zakresie zadań 
oświatowych w latach 2004-2017

Podział zadań oświatowych pomiędzy poszczególne rodzaje JST, jak również liczba 
mieszkańców miast na prawach powiatu, determinują proporcje udziałów poszczegól-
nych rodzajów JST w wydatkach inwestycyjnych JST ogółem w tym zakresie. W bada-
nym okresie proporcje te ulegały stosunkowo niewielkim zmianom. W  roku 2016 
z ogólnej kwoty 2 608 mln zł gminy wydały na finansowanie zadań oświatowych 1 311 
mln zł (ponad 50%), miasta na prawach powiatu – 1 021 mln zł (blisko 40%), powiaty 
– 253 mln zł (niespełna 10%), województwa – 23 mln (mniej niż 0,9%).

Wykres 4.  Udziały poszczególnych rodzajów JST w wydatkach inwestycyjnych JST ogółem 
związanym z realizacją zadań oświatowych

50,27%
39,15%

9,70%

0,88%

gminy

miasta na prawach
powiatu
powiaty

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST

Zdecydowana większość wydatków majątkowych JST w dziedzinie oświaty finansuje 
zadania inwestycyjne szkół, choć zmiany instytucjonalne dokonane w badanym okresie 
spowodowały bardzo istotny wzrost znaczenia nakładów w zakresie tworzenia, roz-
budowy i modernizacji obiektów przedszkoli. Inwestycje realizowane w pozostałych 
placówkach oświatowych prowadzonych przez JST odgrywają umiarkowanie ważną 
rolę. Inwestycje „szkolne” w badanym okresie osiągały rocznie wartości od blisko 1,5 
do ponad 2 mld zł, przy czym rekordowy pod tym względem był rok 2010. W latach 
2009-2014 udział finansowania unijnego oraz współfinansowania w tych nakładach 
przekraczał 10%, a w  latach 2010-2012 przekraczał lub sięgał 20%. Z kolei nakłady 
inwestycyjne związane z działalnością przedszkoli wzrosły z 42 mln zł w 2004 r. do 
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ponad 400 mln zł w roku 2009, wahając się w kolejnych latach w przedziale od blisko 
250 mln do ponad 450 mln zł. Zauważalny (kilkuprocentowy) udział w tych wydat-
kach mają środki unijne. Nakłady na pozostałe placówki oświatowe wynosiły zwykle 
od 7% do 12% nakładów na szkoły. W latach 2010-2013 udział finansowania unijnego 
i współfinansowania wynosił przeciętnie 38%.

Nakłady inwestycyjne JST w ujęciu funkcjonalnym w okresie 2004-2016 z wyodręb-
nieniem środków pochodzących z budżetu UE oraz współfinansowania ze środków 
budżetu państwa zostały przestawione w tabeli 6. oraz na wykresie 2.2.3 II. poniżej.

Wykres 5.  Struktura inwestycyjnych wydatków oświatowych JST i ich finansowania 
w latach 2004-2016
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST.
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4.3.  Nakłady inwestycyjne budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie zadań związanych z działalnością 
kulturalną oraz samorządowych instytucji kultury w latach 
2004-2016

4.3.1.  Wydatki inwestycyjne budżetów JST

Wydatki inwestycyjne w  zakresie związanym z  działalnością kulturalną ponoszone 
są przez wszystkie rodzaje JST, choć alokacja poszczególnych zadań do określonych 
typów jednostek determinuje ich udziały w sumie ogólnej. W roku 2016 gminy odpo-
wiedzialne były za realizację 46% tych wydatków, miasta na prawach powiatu – 40%, 
powiaty – 0,5%, województwa – ponad 13%.

Przedmiotowa struktura wydatków inwestycyjnych w  zakresie zadań związanych 
z działalnością kulturalną jest silnie zróżnicowana. Ponadto zwraca uwagę dominująca 
pozycja zajmowana przez inwestycje domów i ośrodków kultury (w roku 2016 osią-
gnęły wysokość 207 mln zł, co odpowiada prawie 34% całości), inwestycje muzeów 
(odpowiednio 108 mln zł i prawie 18% całości) oraz inwestycje w zakresie ochrony 
zabytków (odpowiednio 97  mln zł i  blisko 16% całości)9. Przedmiotową strukturę 
inwestycji JST w zakresie zadań związanych z działalnością kulturalną w 2016 r. przed-
stawia wykres 6.

Wykres 6.  Przedmiotowa struktura inwestycji JST w zakresie zadań związanych 
z działalnością kulturalną w 2016 r. (wykres nie uwzględnia wydatków 
inwestycyjnych realizowanych w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”)
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domy i ośrodki kultury
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ochrona zabytków

pozostałe instytucje
kultury
teatry

biblioteki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

Pomimo organizacyjnego, finansowego i prawnego wyodrębnienia części działalności 
kulturalnej JST w postaci samorządowych instytucji kultury znaczna część wydatków 
inwestycyjnych w zakresie kultury ponoszona jest przez jednostki budżetowe (w bada-
nym okresie przeciętnie 2/3). Zasadniczy udział w finansowaniu tych wydatków miały 
środki pochodzące z budżetu UE wraz z krajowym współfinansowaniem. W połowie 

9 Należy jednocześnie zauważyć, że istotna część wydatków inwestycyjnych JST w zakresie zadań związanych 
z kulturą ponoszona jest w rozdziale 92195 pozostała działalność (141 mln zł i ponad 18% ogólnej sumy 
inwestycji w dziedzinie kultury w roku 2016).
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lat badanego okresu udział ten przekraczał 50%, a w latach 2010-2014 – 60%. Widoczna 
zależność między wysokością nakładów inwestycyjnych na kulturę a finansowaniem 
w ramach polityki spójności uzasadnia tezę o zasadniczym wpływie środków europej-
skich na intensyfikację procesu rozwoju infrastruktury tej sfery zadań. Kształtowanie 
się wydatków inwestycyjnych JST w  sferze działalności kulturalnej w  latach 2004-
2016 z  uwzględnieniem wydatków unijnych i  współfinansowania zaprezentowano 
w tabeli 7. i na wykresie 7.

Tabela 7.  Wydatki inwestycyjne JST na zadania związane z działalnością kulturalną 
ponoszone w latach 2004-2016 (w mln zł)

Rok Wydatki ogółem
W tym:

Dotacje celowe Wydatki unijne 
i współfinansowanie

2016 769 321 86

2015 1 378 452 667

2014 2399 451 1 471

2013 1 936 547 1 219

2012 1 881 532 1 253

2011 1 887 450 1 188

2010 2 201 404 1 390

2009 1 773 624 900

2008 1 232 485 374

2007 1 172 411 428

2006 1 028 366 337

2005 488 201 83

2004 361 173 23

Źródło danych: sprawozdania z wykonania budżetów JST10

10 Jako wydatki na zadania z  działalnością kulturalną ujęto wydatki wykazywane w  dziale 921 KB, jako 
wydatki inwestycyjne ogółem – wydatki ujmowane w paragrafach: 605, 606, 619, 620, 621, 622, 623, 625, 656, 
657, 658 (zgodnie z założeniem dotyczącym włączenia zadań w zakresie ochrony zabytków do działalności 
kulturalnej), z czego w grupie dotacji celowych mieszczą się wydatki ujęte w paragrafach 619, 620, 621, 622, 
623, 625, 656, 657.
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Wykres 7.  Wydatki inwestycyjne JST na zadania związane z działalnością kulturalną 
ponoszone w latach 2004-2016 (w mln zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

4.4.  Nakłady inwestycyjne budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia oraz 
samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej 
w latach 2004-2016

4.4.1.  Wydatki inwestycyjne budżetów JST

Najistotniejszą rolę wśród wydatków majątkowych JST w zakresie ochrony zdrowia 
odgrywają dotacje celowe (krajowe, tj. niefinansowane ani ze środków z  budżetu 
środków europejskich ani ze środków budżetu państwa w ramach współfinansowania) 
na finansowanie inwestycji realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej. W 2016 r. osiągnęły one wysokość 627 mln zł, z czego większość (81%) 
to dotacje dla szpitali. Z punktu widzenia kryterium statusu podmiotowego podmiotu 
dotującego przeważają dotacje udzielane przez województwa (331 mln zł, blisko 53% 
sumy dotacji). Mniejsze znaczenie mają dotacje z budżetów miast na prawach powiatu 
(147 mln zł, nieco ponad 23% całości) oraz powiatów (134 mln zł, ponad 21% ogólnej 
sumy). Pomijalna jest natomiast rola odgrywana przez dotacje udzielane z budżetów 
gmin (15 mln zł, mniej niż 2,5% sumy dotacji).

Zdecydowanie mniejsze znaczenie mają dotacje dla jednostek niezaliczanych do sek-
tora finansów publicznych. W roku 2016 r. ich suma wyniosła 93 mln zł. Także w tym 
przypadku dominowały dotacje dla szpitali (70 mln zł) oraz dotacje udzielane przez 
województwa (63 mln).

Niewielkie znaczenie mają także inwestycje i zakupy inwestycyjne dokonywane bez-
pośrednio przez samorządowe jednostki budżetowe. Ich suma w 2016 r. wyniosła 188 
mln zł. W tej grupie wydatków majątkowych również dominują inwestycje szpitalne 
(70 mln zł).
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Wielkość wydatków inwestycyjnych JST w zakresie zadań związanych z ochroną zdro-
wia z wyszczególnieniem dotacji celowych, wydatków na inwestycje realizowane przez 
szpitale oraz wydatków „unijnych” (wraz ze współfinansowaniem) przedstawiono 
w tabeli 8. oraz na wykresie 8.

Tabela 8.  Wydatki inwestycyjne JST w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia 
w latach 2004-2016 (w mln zł)

Rok
Wydatki 

inwestycyjne 
ogółem11

w tym:

wydatki  
w formie dotacji

wydatki  
na inwestycje szpitali

wydatki unijne 
i współfinansowanie

2016 937 749 677 99

2015 1 275 1 032 908 388

2014 905 794 727 149

2013 833 693 661 133

2012 982 634 812 176

2011 1 221 696 978 258

2010 1 481 961 1 132 267

2009 2 045 1 167 1 646 560

2008 1 883 1 178 1 530 47

2007 1 501 1 026 1 174 48

2006 1 377 1 024 889 89

2005 1 008 785 621 53

2004 707 575 389 8

Źródło danych: sprawozdania z wykonania budżetów JST

11 Wydatki w paragrafach 605, 606, 619, 620, 621, 622, 623.
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Wykres 8.  Wydatki inwestycyjne JST w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia 
w latach 2004-2016 według źródeł finansowania (w mln zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

4.4.2.  Nakłady inwestycyjne samorządowych samodzielnych zakładów opieki 
zdrowotnej

Sprawozdania składane właściwym służbom statystycznym przez samorządowe samo-
dzielne zakłady opieki zdrowotnej nie obejmują wprawdzie danych dotyczących 
poniesionych w danym roku nakładów inwestycyjnych, obejmują jednak informacje 
o wartości bilansowej kontrolowanych przez te jednostki środków trwałych oraz war-
tości niematerialnych i prawnych, jak również kosztów inwestycji rozumianych jako 
salda kont środki trwałe w  budowie i  zaliczki na środki trwałe w  budowie. Można 
zatem próbować szacować wielkość nakładów inwestycyjnych na podstawie następu-
jącej zależności:

Przybliżona wielkość inwestycji samorządowych SPZOZ-ów (w mln zł) w poszczegól-
nych latach przedstawiałby się następująco:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-113,2 4 848,6 1 928,0 3 307,9 2 720,0 2 589,6 1 969,0 1 910,8 1 595,0 1 880,0 1 502,7

Powyższy szacunek dotknięty jest jednak zasadniczą wadą wynikającą ze zmienności 
liczby samorządowych SPZOZ-ów w  poszczególnych latach, co z  kolei ma źródło 
w procesach przekształceń tych jednostek organizacyjnych przede wszystkim w spółki 
kapitałowe. O ile np. w roku 2009 JST prowadziły 1383 podmioty lecznicze w formie 
SPZOZ-ów, w roku 2013 – 1159, w 2016 r. – 1072. Wynika z tego wniosek, że koszty 
funkcjonowania SPZOZ-ów można sensownie badać jedynie przez ich odniesienie do 
obliczonej w określony sposób wartości majątku tych podmiotów.

___zlecenie_004__.indb   74 2019-02-28   14:33:08



75

4.5.  Nakłady inwestycyjne budżetów JST w zakresie opieki 
społecznej w latach 2004-2016

Wydatki inwestycyjne budżetów JST obejmują zarówno inwestycje i zakupy inwesty-
cyjne samorządowych jednostek budżetowych, jak i dotacje celowe na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (i zakupów inwestycyjnych) innych 
jednostek. Powiązania między budżetem JST a planami finansowymi innych jednostek 
organizacyjnych stają się bardzie złożone w  przypadku jednostek organizacyjnych 
innych niż jednostki budżetowe tworzonych i prowadzonych przez JST w celu realizacji 
zadań publicznych. Inwestycje tych jednostek organizacyjnych wyposażonych (poza 
samorządowymi zakładami budżetowymi) w  osobowość prawną, której towarzyszy 
samodzielność majątkowa i w znacznej mierze finansowa, są zatem z funkcjonalnego 
punktu widzenia „inwestycjami JST”. Problem ten nie dotyczy jednak sfery opieki 
społecznej. Transfery majątkowe z  budżetów JST trafiają w  tym przypadku przede 
wszystkim do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Należy 
jednak zauważyć, że  w  dziale 852 Pomoc społeczna transfery dla innych jednostek 
sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora mają znaczenie zupełnie 
marginalne. Przykładowo w 2016 r. ich suma wynosiła niespełna 8 mln zł, przy czym 
prawie połowa tej kwoty przypada na dotacje udzielone z  budżetu województwa 
małopolskiego w rozdziale 85295 (Pozostała działalność). Dla porównania wysokość 
inwestycji i  zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w  tym samym roku 
wyniosła ponad 225 mln zł. Ze względu na tę proporcję sfera zadań z zakresu pomocy 
publicznej stanowi – obok oświaty – odpowiednie pole badania zależności między 
wielkością nakładów inwestycyjnych a  poziomem wydatków bieżących w  układzie 
zagregowanym.

Z podmiotowego punktu widzenia najistotniejszą rolę w finansowaniu infrastruktury 
socjalnej odgrywają miasta na prawach powiatu, niewiele mniejszą zaś – powiaty; 
mniejsze, choć wciąż istotne znaczenie, mają inwestycje finansowane z budżetów gmin, 
prawie pomijalne zaś – inwestycje finansowane z budżetów województw. Podmiotową 
strukturę finansowania infrastruktury socjalnej w roku 2016 przedstawiono na wykre-
sie 9.

Dominujące znaczenie mają wydatki inwestycyjne domów pomocy społecznej. 
W badanym okresie sięgały one przeciętnie 49% wydatków ogółem, choć zwraca uwagę 
spadek ich udziału z blisko 60% w roku 2004 do ponad 40% w 2016 r. Zdecydowanie 
mniejsze znaczenie mają inwestycje realizowane przez ośrodki wsparcia (w roku 2016 
34 mln zł finansowanych ze środków własnych oraz 1 mln zł finansowany ze środków 
unijnych oraz środków współfinansowania z budżetu państwa) oraz placówki opie-
kuńczo-wychowawcze (w roku 2016 26 mln zł, z czego 0,2 mln stanowiły środki unijne 
wraz z  współfinansowaniem). Inwestycje ośrodków pomocy społecznej w  gminach 
oraz ich odpowiedników w pozostałych rodzajach JST wyniosły w roku 2016 29 mln 
zł, z czego środki unijne wyniosły niespełna 2 mln zł.
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Wykres 9. Podmiotowa struktura finansowania infrastruktury socjalnej w roku 2016
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST

Tabela 9.  Wydatki inwestycyjne JST w zakresie opieki społecznej w latach 2004-2016 
(w mln zł)

Rok

Ośrodki pomocy 
społecznej, PCPR, 

ROPS

Domy pomocy 
społecznej

Placówki opiekuń-
czo-wychowawcze

Pozostałe jednostki 
organizacyjne 
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2004 18,8 0,0 117,1 0,1 10,1 0,0 14,3 0,0

2005 33,6 0,0 131,1 5,6 20,1 0,7 25,8 0,6

2006 39,2 0,1 166,5 4,8 31,7 0,6 29,3 0,9

2007 47,3 0,0 138,3 0,1 43,2 0,3 36,6 1,3

2008 51,3 1,8 200,4 2,6 70,1 1,5 51,1 1,0

2009 42,7 1,0 210,8 8,7 55,5 0,6 39,2 2,1

2010 44,2 4,6 164,0 46,1 58,6 8,1 48,8 8,5

2011 24,1 3,7 105,2 40,6 25,9 4,0 34,4 9,7

2012 20,5 4,0 105,0 24,4 29,4 2,2 27,8 6,5

2013 25,5 0,3 98,4 26,6 20,9 3,8 35,2 3,8

2014 24,1 1,1 95,2 36,6 20,0 1,8 43,4 3,7

2015 26,5 0,1 87,8 17,1 20,0 1,2 31,6 2,4

2016 29,1 1,8 93,8 1,0 25,5 0,2 40,0 4,5

Źródło danych: sprawozdania z wykonania budżetów JST
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Kształtowanie się łącznych wydatków inwestycyjnych JST w zakresie opieki społecznej 
z uwzględnieniem wydatków unijnych i współfinansowania przedstawiono na poniż-
szym wykresie.

Wykres 10.  Wydatki inwestycyjne JST w zakresie polityki społecznej w latach 2004-2016 
(w mln zł)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

wydatki krajowe środki unijne i współfinansowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

4.6.  Inwestycje, wydatki bieżące, wynik finansowy i dług

Jak wynika z powyższych ustaleń zarówno znaczna większość wydatków inwestycyj-
nych jednostek samorządu terytorialnego w badanych sferach zadań publicznych, jak 
i znaczna większość wydatków stanowiących koszty funkcjonowania zrealizowanych 
inwestycji dokonywane są przez gminy i miasta na prawach powiatu. Zasadnie można 
zatem ograniczyć analizę relacji zachodzących między inwestycjami w  badanych 
sferach zadań wydatkami bieżącymi oraz wynikiem finansowym i długiem do tych 
właśnie rodzajów JST.

Analizę rozpoczyna porównanie kosztów funkcjonowania inwestycji (w rozumieniu 
przyjętym w rozdz. 1) z wydatkami bieżącymi gmin i miast na prawach powiatu ogó-
łem, z wyłączeniem jednak świadczeń na rzecz osób fizycznych. Wyłączenie świadczeń 
na rzecz osób fizycznych z wydatków bieżących wynika z istotnych zmian tych rodza-
jów wydatków w ostatnich latach (w szczególności wskutek realizacji programu 500+), 
jak również z  faktu, że w  olbrzymiej większości związane są one z  wykonywaniem 
zadań z zakresu administracji rządowej. Wartości kosztów funkcjonowania inwestycji 
i pozostałych wydatków bieżących zostały zawarte w  tabeli 10., natomiast graficzne 
rezultaty analizy przedstawiają wykresy 11 i 1212.

12 Zastosowane skróty: K-wb – koszty funkcjonowania jednostek budżetowych działających w sferze zadań 
związanych z kulturą; K-d – dotacje (bieżące) udzielone w sferze zadań związanych z kulturą; O – koszty funk-
cjonowania jednostek budżetowych działających w sferze zadań oświatowych; OS – koszty funkcjonowania 
jednostek budżetowych działających w sferze zadań opiekuńczych; Z-wb – koszty funkcjonowania jednostek 
budżetowych działających w sferze zadań związanych z ochroną zdrowia; Z-d – dotacje (bieżące) udzielone 
w sferze zadań związanych z ochroną zdrowia; WK-wb – koszty funkcjonowania jednostek budżetowych 
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Tabela 10.  Koszty funkcjonowania inwestycji JST i transfery w badanych sferach zadań 
publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące (bez świadczeń na rzecz osób 
fizycznych) w latach 2004-2016 (w mln zł)

K-wb K-d O OS Z-wb Z-d WK-wb WK-d WK-c Pozostałe
2004 272,2 1 670,0 24 267,3 2 463,5 485,5 149,7 288,5 37,4 11,0 31 251,9

2005 278,1 1 899,4 25 222,9 2 769,3 506,2 155,2 308,4 37,5 35,6 36 888,4

2006 286,4 2 107,5 26 425,6 3 154,0 532,9 177,3 340,8 44,8 38,6 42 276,6

2007 301,6 2 335,9 28 249,5 3 501,4 550,0 185,5 390,2 46,6 86,8 45 411,0

2008 341,7 2 762,7 31 114,8 4 075,9 645,3 202,1 479,3 56,0 198,2 49 662,5

2009 343,1 3 048,7 33 346,1 4 467,4 740,0 217,2 547,0 67,8 387,4 40 302,9

2010 404,9 3 211,8 35 803,3 4 762,9 825,9 237,1 625,0 85,5 167,9 43 768,4

2011 373,0 3 272,3 39 314,5 5 036,7 969,3 230,9 671,7 74,2 228,4 44 553,7

2012 375,0 3 355,0 41 451,4 5 424,3 869,0 248,7 714,8 70,6 198,0 47 365,6

2013 360,5 3 423,3 41 921,8 5 734,2 1 067,9 265,8 763,5 62,7 224,5 49 205,9

2014 412,6 3 688,6 42 721,9 6 095,5 930,8 281,7 835,0 65,9 200,2 53 363,3

2015 402,4 3 895,3 44 097,0 6 562,5 893,4 293,0 929,4 73,4 139,8 55 085,6

2016 422,1 4 153,4 45 030,1 7 358,8 882,8 297,3 954,2 74,6 113,3 56 739,6

Źródło: dane ze sprawozdań budżetowych

Z analizy wynikają dwie bardzo istotne obserwacje. Po pierwsze w okresie 2004-2008 
koszty funkcjonowania jednostek budżetowych oraz transfery bieżące do innych jed-
nostek w badanych sferach zadań publicznych wynosiły przeciętnie 45% wydatków 
bieżących (bez świadczeń na rzecz osób fizycznych). W dalszej części okresu objętego 
badaniem ich udział wzrósł do blisko 52%. Po drugie znaczenie poszczególnych form 
wydatków w różnych sferach zadań publicznych charakteryzuje się znacznym zróżni-
cowaniem. Trzy fundamentalnie istotne pozycje wydatków bieżących stanowią:

zz koszty funkcjonowania jednostek budżetowych działających w sferze zadań oświa-
towych (w latach 2009-2016 przeciętnie 40% wydatków bieżących gmin i miast na 
prawach powiatu ogółem, z tendencją stabilną);

zz koszty funkcjonowania jednostek budżetowych działających w sferze zadań opie-
kuńczych (w latach 2009-2016 przeciętnie 5,6% wydatków bieżących gmin i miast 
na prawach powiatu ogółem, z tendencją rosnącą);

zz dotacje bieżące dla jednostek wykonujących zadania w dziedzinie kultury, z gmin-
nymi i  miejskimi instytucjami kultury na czele (w  latach 2009-2016 przeciętnie 
3,5% wydatków bieżących gmin i miast na prawach powiatu ogółem, z tendencją 
stabilną).

Fiskalne znaczenie pozostałych sfer zadań objętych badaniem dla budżetów gmin 
i miast na prawach powiatu jest w zasadzie niemal zaniedbywalne. Udział ich sumy 

działających w sferze zadań związanych z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną; WK-d – dotacje (bie-
żące) udzielone w sferze zadań związanych z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną; WK-c – zastrzyki 
kapitałowe (wkłady, dopłaty) do spółek będących przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi.
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w wydatkach bieżących wynosił w latach objętych badaniem od 1,9% do 2,8%. Należy 
zwrócić uwagę, że  stwierdzenie to dotyczy znaczenia pozostałych sfer zadań dla 
budżetów. Nie ma zatem nic wspólnego z uwzględnianiem i porównywaniem kosztów 
funkcjonowania podmiotów innych niż jednostki budżetowe.

Wykres 11.  Struktura kosztów funkcjonowania inwestycji JST oraz transferów w badanych 
strefach zadań na tle pozostałych wydatków bieżących (bez świadczeń na rzecz 
osób fizycznych) w 2017 r.
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych gmin i miast na prawach 
powiatu

Wykres 12.  Kształtowanie się kosztów funkcjonowania inwestycji JST oraz transferów 
w badanych sferach zadań publicznych w latach 2004-2017 (w mln zł)
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych gmin i miast na prawach 
powiatu

___zlecenie_004__.indb   79 2019-02-28   14:33:09



80

Kolejny etap analizy obejmuje zestawienie inwestycji gmin i miast na prawach powiatu 
w dziedzinach objętych badaniem z inwestycjami gmin i miast na prawach powiatu 
ogółem. Ponieważ wydatki inwestycyjne obejmują – oprócz inwestycji jednostek 
budżetowych – dotacje celowe na finansowanie względnie dofinansowanie inwestycji 
niektórych rodzajów jednostek kontrolowanych przez JST13, w tym samorządowych 
instytucji kultury oraz samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, wydatki inwestycyjne, o których mowa niżej, obejmują wyłącznie wydatki 
inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych (ujęte w paragrafach 605, 606 
oraz 658). Wysokość wydatków inwestycyjnych gmin i  miast na prawach powiatu 
w dziedzinach objętych badaniem przedstawia tabela 11. oraz wykres 13, natomiast 
wykresy 14. i 15. prezentują ewolucję struktury wydatków inwestycyjnych gmin i miast 
na prawach powiatu w latach 2004-2017.

Tabela 11.  Wydatki inwestycyjne gmin i miast na prawach powiatu w dziedzinach objętych 
badaniem w latach 2004-2017 (w mln zł)

Rok Oświata Ochrona 
zdrowia

Opieka 
społeczna Kultura Wodociągi 

i kanalizacja Pozostałe

2004 1 661,3 126,4 102,3 179,5 2 706,6 6 390,5

2005 1 786,9 161,8 115,7 278,1 2 951,1 7 464,1

2006 2 107,3 212,8 157,8 629,2 3 457,5 10 678,2

2007 2 106,0 185,3 179,9 718,9 3 529,0 12 022,9

2008 2 584,4 208,0 252,2 731,9 3 666,6 14 455,6

2009 2 835,8 217,8 259,8 1 096,6 4 367,2 16 674,1

2010 2 977,7 173,8 217,2 1 700,3 5 148,6 18 208,0

2011 2 246,4 134,8 112,5 1 330,0 4 708,2 19 711,5

2012 1 971,1 97,4 107,5 1 292,3 3 365,7 17 456,6

2013 1 903,2 71,3 104,4 1 331,1 3 097,3 16 015,0

2014 2 186,2 73,7 136,8 1 835,8 3 076,8 19 190,4

2015 2 094,6 82,0 133,4 841,2 3 321,6 17 944,7

2016 2 306,3 85,1 156,3 442,1 1 040,9 12 532,9

2017 3 758,7 174,8 313,8 746,4 1 597,0 23 485,7

Źródło: sprawozdania budżetowe gmin i miast na prawach powiatu

13 Koszty funkcjonowania inwestycji finansowanych z tych środków obciążają zatem plany finansowe tych 
jednostek, nie zaś macierzystych jednostek samorządu terytorialnego.
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Wykres 13.  Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w badanych 
dziedzinach w latach 2004-2017 na tle pozostałych wydatków inwestycyjnych
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych gmin i miast na prawach powiatu

Wykres 14.  Struktura wydatków 
inwestycyjnych (bez dotacji 
celowych) gmin i miast na 
prawach powiatu w 2017 r.
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Wykres 15.  Zmiany struktury wydatków 
inwestycyjnych gmin i miast 
na prawach powiatu w latach 
2004-2017 (w pkt. proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych gmin i miast na prawach powiatu

Relatywne znaczenie inwestycji gmin i miast na prawach powiatu realizowanych przez 
jednostki budżetowe w  zakresie zadań objętych badaniem dla całości działalności 
inwestycyjnej wymienionych JST w badanym okresie stale malało. W roku 2004 war-
tość tych inwestycji była równa blisko 43% wydatków inwestycyjnych jednostek budże-
towych ogółem, w 2010 r. stosunek ten zmalał do 36%, a w roku 2017 do zaledwie 22%. 
Ponadto jak się wydaje trwała zmiana w strukturze tych wydatków polega na spadku 
udziału inwestycji realizowanych w  sektorze usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 
W okresie 2004-2010 stosunek tych inwestycji do inwestycji „oświatowych” wynosił 
przeciętnie 1,7, natomiast w  roku 2011 przekroczył wartość 2. W  kolejnych latach 
relatywne znaczenie inwestycji „wodociągowo-kanalizacyjnych” malało. W roku 2016 
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i 2017 stosunek ich wielkości do wielkości inwestycji „oświatowych” wyniósł niewiele 
więcej niż 0,4.

Przedostatnim etapem analizy jest zobrazowanie znaczenia kosztów funkcjonowa-
nia inwestycji jednostek budżetowych gmin i miast na prawach powiatu oraz dota-
cji bieżących dla jednostek samorządowych prowadzących działalność w  badanych 
dziedzinach – dla kształtowania się wyniku bieżącego tej grupy jednostek samorządu 
terytorialnego. Graficzną prezentację tego etapu zawiera wykres 16..

Wykres 16.  Ponoszone przez gminy i miasta na prawach powiatu koszty funkcjonowania 
inwestycji w badanych dziedzinach oraz pozostałe wydatki bieżące a dochody 
bieżące gmin i miast na prawach powiatu (w mln zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych gmin i miast na prawach powiatu

Jak już wspomniano, koszty funkcjonowania jednostek budżetowych gmin i  miast 
na prawach powiatu oraz dotacje bieżące dla jednostek samorządowych prowadzących 
działalność w  badanych dziedzinach ogółem sięgają ok. 50% wydatków bieżących 
pomniejszonych o  świadczenia na rzecz osób fizycznych. Znaczenie świadczeń dla 
osób fizycznych niepomiernie wzrosło w 2016 r. w związku z ustanowieniem świad-
czeń wychowawczych. Ich suma (dla gmin i  miast na prawach powiatu) wynosiła 
w 2015 r. 16 mld zł, w roku następnym 34,5 mld zł, a w 2017 r. – blisko 41 mld zł. 
Koszty funkcjonowania inwestycji w dziedzinach objętych badaniem rosły nieco szyb-
ciej niż pozostałe wydatki bieżące (bez świadczeń na rzecz osób fizycznych). Średnia 
geometryczna ich wzrostu wyniosła 5,94%, podczas gdy średnia geometryczna wzrostu 
pozostałych wydatków bieżących – 5,14%. Szczególnie wyraźnie różnice występowały 
w  tym zakresie w  trudnych dla finansów samorządowych latach 2009-2011. Koszty 
funkcjonowania badanych inwestycji wzrosły wówczas odpowiednio o  7,8%, 7,4% 
i 8,7%, natomiast pozostałe wydatki bieżące spadły w roku 2009 o 18%, w następnym 
roku wzrosły prawie o 8%, ale w roku 2011 – tylko o 1,9%. Kontrybucja kosztów funk-
cjonowania badanych inwestycji do wyniku budżetu operacyjnego gmin i miast na pra-
wach powiatu jest zatem stabilnie istotna, ale i bardzo stabilna. Wynik ten zależy jednak 
w przeważającej mierze od wysokości dochodów bieżących w poszczególnych latach.
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5. Analiza kosztów funkcjonowania tworzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego podmiotów 
działających w sferach zadań objętych badaniem

5.1.  Koszty funkcjonowania przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwa zajmujące się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadza-
niem ścieków funkcjonują w  różnych formach organizacyjno-prawnych. Większość 
z nich to spółki kapitałowe gmin (i miast na prawach powiatu). Zdecydowanie mniej-
sze znaczenie mają samorządowe zakłady budżetowe oraz spółki, w których JST nie są 
wyłącznymi udziałowcami. Najmniejsze znaczenie mają natomiast przedsiębiorstwa 
bez udziału JST. Udział aktywów trwałych tej ostatniej grupy przedsiębiorstw w akty-
wach trwałych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zresztą systematycznie 
maleje. W 2008 r. wynosił ponad 6,5%, w 2012 r. – 3,3%, zaś w roku 2016 spadł do 
zaledwie 2,7%. Struktura kosztów przedsiębiorstw prywatnych wykazuje pewne trwałe 
różnice w stosunku do struktury kosztów przedsiębiorstw „gminnych” (lub z udziałem 
gmin). Nieco mniejszą rolę odgrywają w nich wynagrodzenia oraz podatki i opłaty, 
nieco większą usługi obce, zdecydowanie większą – pozostałe koszty rodzajowe. Jednak 
ze względu na niewielki udział tych przedsiębiorstw w rynku usług wodno-kanalizacyj-
nych różnice te nie mają praktycznego znaczenia dla analizy struktury kosztów całego 
sektora. Wielkości prezentowane poniżej dotyczą przedsiębiorstw wodociągowo-kana-
lizacyjnych gminnych oraz z udziałem gmin.

Struktura

Stosownie do przyjętych w badaniu założeń metodologicznych przedstawionych w roz-
dziale 2.2, koszty funkcjonowania obejmują koszty faktycznie ponoszone w  danym 
okresie (bez względu na to, jakiego okresu dotyczą zgodnie z zasadą współmierności) 
w  związku ze  świadczeniem usług z  wykorzystaniem obiektów infrastrukturalnych. 
Taka koncepcja kosztów funkcjonowania jest węższa od koncepcji kosztów prostych 
ewidencjonowanych według rodzajów. Nie obejmuje bowiem amortyzacji ani wartości 
sprzedanych towarów i materiałów. Zmiany struktury kosztów funkcjonowania przed-
siębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w okresie 2008-2016 przedstawiają tabela 12. 
oraz wykres 17.

Najistotniejszą pozycją kosztową w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych 
są wynagrodzenia i pochodne (ok. 40% kosztów funkcjonowania ogółem). Ze względu 
na specyfikę technologicznego procesu wytwarzanych (świadczonych) usług bardzo 
ważną rolę odgrywają także koszty zakupu materiałów i energii. W latach 2008-2016 
struktura kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nie 
ulegała istotnym zmianom. Daje się jednak zauważyć umiarkowany spadek udziału 
kosztów materiałów i energii (z blisko 25% kosztów funkcjonowania ogółem w 2008 r. 
do 22,5% w roku 2014 i nieco powyżej 21% dwa lata później) oraz wzrost udziału usług 
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obcych (z ponad 17,7% w roku 2008 do 18,5% w 2012 r. i blisko 20,5% w roku 2016). 
Charakterystyczną pozycją kosztową przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 
(o udziale nieporównywalnie większym od analogicznego udziału w przypadku innych 
badanych jednostek organizacyjnych) są koszty opłat i  podatków. Przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne uiszczają w  związku ze swoją działalnością nie tylko 
podatki majątkowe (przede wszystkim podatek od  nieruchomości) i  ewentualnie 
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ale także – co stanowi istotną pozycję 
kosztową – opłaty za usługi wodne. Udział tego rodzaju kosztów w kosztach funkcjo-
nowania ogółem wzrósł z 15% w 2008 r. do 17,5% w roku 2016.

Tabela 12.  Koszty funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 
w okresie 2008-2016 (w mln zł)

Rok Wynagrodzenia 
i pochodne

Materiały 
i energia

Usługi  
obce

Podatki 
i opłaty Pozostałe

Ogółem

zm. %

2008 2 436,2 1 473,5 1 049,2 919,7 70,2 5 950,8

2009 2 655,4 1 679,5 1 171,4 1 004,0 79,4 6 591,7 10,8%

2010 2 904,0 1 841,4 1 307,9 1 072,4 90,1 7 218,0 9,5%

2011 3 061,4 1 883,6 1 417,7 1 201,6 104,1 7 670,5 6,3%

2012 3 262,9 2 006,7 1 530,8 1 322,3 118,1 8 242,8 7,4%

2013 3 412,9 2 055,4 1 621,8 1 408,8 135,2 8 636,1 4,8%

2014 3 603,0 2 041,6 1 771,8 1 523,1 138,2 9 079,7 5,1%

2015 3 695,9 2 042,8 1 861,9 1 565,6 132,2 9 300,5 2,4%

2016 3 916,7 2 091,4 2 028,1 1 718,5 145,2 9 902,1 6,5%

Źródło danych: GUS

Wykres 17.  Struktura kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-
kanalizacyjnych w 2016 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Dynamika

Na wykresie 18 przedstawiono porównanie zmian wynagrodzeń oraz pozostałych 
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w poszcze-
gólnych latach okresu 2009-2016 z dynamiką nominalnego PKB oraz wydatków bie-
żących jednostek samorządu terytorialnego (bez świadczeń na rzecz osób fizycznych). 
Porównując dynamikę kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wodno-kanalizacyj-
nych z dynamiką wydatków bieżących JST należy pamiętać, że przedsiębiorstwa te – 
niezależnie od prawnej formy działania – nie są objęte budżetami macierzystych JST, 
ale co najwyżej rozliczają się z tymi budżetami. Podstawę rozliczenia stanowi wynik 
finansowy (w  przypadku spółek) albo  określona modyfikacja wyniku finansowego 
(w przypadku samorządowych zakładów budżetowych).

Wykres 18.  Dynamika kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych 
a dynamika wydatków bieżących (WB) JST oraz nominalnego PKB
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz rachunków narodowych

Zwraca uwagę fakt, że prawe we wszystkich badanych latach dynamika kosztów funk-
cjonowania ogółem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (wyjątek stanowiły 
lata 2011 i 2015) była wyższa albo istotnie wyższa od wzrostu nominalnego PKB i dyna-
miki wydatków bieżących JST. W roku 2011 i w 2015 r. dynamika kosztów funkcjo-
nowania była wprawdzie niższa od wzrostu nominalnego PKB, ale jednak wyższa od 
wzrostu wydatków bieżących JST. Dynamika wynagrodzeń nie wykazywała istotnych 
różnic w porównaniu z dynamiką pozostałych kosztów funkcjonowania.

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych)

W początkowych latach badanego okresu relacja kosztów funkcjonowania przedsię-
biorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (zarówno wynagrodzeń, jak i pozostałych) do 
wartości majątku trwałego tych przedsiębiorstw (tzn. rzeczowych składników tego 
majątku) malała (z 9% 2008 r. do 7,5% w 2010 r. w przypadku wynagrodzeń oraz z 13% 
do 11,3% w przypadku pozostałych kosztów), aby po roku 2010 ustabilizować się na 
poziomie odpowiednio 7% oraz 11%. Spadek relacji w latach 2008-2010 może wynikać 
po części z  niedoskonałości metody szacowania wartości majątku trwałego opartej 
na koszcie historycznym. Po części może także odzwierciedlać rzeczywiste zjawiska 
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właściwe sektorowi, w  którym – jak się wydaje – inwestycje „jakościowe” (moder-
nizacyjne) względnie polegające na rozbudowie sieci odgrywają szczególnie ważną 
rolę. Stosunek najważniejszych składników kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych do wartości rzeczowych aktywów trwałych tych przed-
siębiorstw został przedstawiony na wykresie 19.

Wykres 19.  Relacja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-
kanalizacyjnych do wartości rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych 
do prowadzenia działalności tych przedsiębiorstw w latach 2008-2016 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

5.2.  Koszty funkcjonowania jednostek systemu oświaty w latach 
2004-2016

5.2.1.  Koszty funkcjonowania szkół

Struktura

Koszty funkcjonowania szkół prowadzonych przez JST przedstawia tabela 13.

Tabela 13.  Wydatki budżetów JST związane z funkcjonowaniem szkół w okresie 2004-2017 
(w mln zł)

Struktura kosztów funkcjonowania szkół w  badanym okresie pozostawała co do 
zasady stabilna, aczkolwiek występowały w tym zakresie zauważalne różnice (wykresy 
20 i 21). Dotyczą one mianowicie okresów 2004-2011 oraz 2012-2016. Wynikają zaś 
z  wielkości wydatków remontowych. Przykładowo w  roku 2004 udział remontów 
w kosztach innych niż koszty wynagrodzeń wynosił prawie 19%, dwa lata później – 
ponad 17%, w 2008 r. – ponad 23%, w roku 2010 – ponad 16%, natomiast w okresie po 
roku 2011 wynosił przeciętnie niewiele ponad 10%. Ograniczenie wielkości wydatków 
na remonty po roku 2011 jest wynikiem zmian w technicznym stanie infrastruktury 
wykorzystywanej przez szkoły. W okresie po roku 2011 udział wynagrodzeń (osobo-
wych i nieosobowych) wraz z pochodnymi w kosztach funkcjonowania szkół sięgał 
średnio 90%, udział kosztów materiałów i  energii – 7%, wydatków remontowych – 
zaledwie 1%, zaś pozostałych usług obcych – 2%.
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2004 19 379,3 1 692,2 0,0 506,2 475,6 22 053,3 –

2005 20 220,2 1 841,7 38,9 448,5 448,0 22 997,3 4,3%

2006 20 864,3 1 981,8 48,5 513,5 479,8 23 888,0 3,9%

2007 21 988,3 1 932,9 64,4 631,4 465,5 25 082,5 5,00%

2008 23 212,3 1 992,3 72,6 756,8 497,4 26 531,5 5,8%

2009 24 896,8 2 118,2 74,1 663,8 524,4 28 277,4 6,6%

2010 26 477,0 2 265,3 90,1 544,8 558,2 29 935,3 5,8%

2011 28 395,2 2 298,4 111,3 437,5 586,6 31 829,0 6,3%

2012 29 902,9 2 358,0 102,4 339,5 609,8 33 312,7 4,6%

2013 30 035,1 2 367,1 86,3 334,1 619,4 33 442,2 0,4%

2014 30 320,5 2 322,2 79,4 365,0 641,7 33 728,8 0,8%

2015 31 387,0 2 536,3 74,3 358,6 709,2 35 065,5 3,9%

2016 32 123,4 2 503,9 66,5 385,9 724,7 35 804,5 2,1%

2017 32 777,7 2 964,0 70,4 439,6 777,7 37 029,4 3,4%

Źródło danych: sprawozdania z wykonania budżetów JST

Wykres 21.  Zmiany struktury kosztów 
funkcjonowania szkół w okresie 
2004-2017 (w pkt. proc.)
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Wykres 20.  Struktura kosztów 
funkcjonowania szkół w 2017 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST
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Dynamika

Porównanie dynamiki najważniejszych rodzajów kosztów funkcjonowania szkół 
(wynagrodzeń osobowych i nieosobowych wraz z pochodnymi oraz pozostałych kosz-
tów) oraz dynamiki nominalnego PKB i wydatków bieżących JST w okresie 2005-2017 
przedstawia wykres 22. Zważywszy na 90%-owy udział wynagrodzeń w kosztach funk-
cjonowania szkół ogółem – można zakładać, że dynamika kosztów ogółem powinna 
zasadniczo odpowiadać dynamice wynagrodzeń. Przez większą część badanego okresu 
koszty funkcjonowania szkół rosły wyraźnie wolniej zarówno od nominalnego PKB, 
jak i od wydatków bieżących JST. Wyjątkowo spektakularne pod tym względem były 
lata 2005-2008 oraz 2012-2013. W pozostałych latach wzrost kosztów funkcjonowa-
nia szkół zasadniczo odpowiadał dynamice nominalnego PKB (2009, 2015) albo obu 
porównywanym wskaźnikom (2010, 2012, 2016).

Dynamika kosztów funkcjonowania innych niż wynagrodzenia podlegała w badanym 
okresie wyraźnym wahaniom często nieodpowiadającym zmianom dynamiki wyna-
grodzeń. Relatywnie silne wzrosty miały miejsce w latach 2006, 2008, 2015, a przede 
wszystkim w ostatnim roku objętym badaniem (za sprawą wyjątkowo silnego wzrostu 
kosztów zakupu materiałów). Z drugiej strony w całym badanym okresie (z wyjątkiem 
lat 2009, 2015 i 2017) dynamika pozostałych kosztów funkcjonowania szkół była niższa 
niż dynamika bieżących wydatków JST.

Wykres 22.  Dynamika kosztów funkcjonowania szkół a dynamika wydatków bieżących JST 
oraz nominalnego PKB.

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

∆WB ∆wynagrodzenia ∆pozostałe ∆PKB

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST oraz rachunków narodowych

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych)

Podstawowa wykorzystywana w badaniu miara zależności między kosztami funkcjo-
nowania szkół a wartością majątku trwałego (pośrednio więc między kosztami funk-
cjonowania inwestycji „szkolnych” a wielkością inwestycji) została przedstawiona na 
wykresie 23. Stosownie do założeń przedstawionych w rozdziale 1. przyjęto, że wartość 
rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych do działalności szkół na koniec roku 
2003 stanowi dziesięciokrotność średniej arytmetycznej wydatków inwestycyjnych JST 
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w tej grupie jednostek organizacyjnych w latach 2004-2006. Wartość ta w kolejnych 
latach stanowi sumę wartości na koniec roku 2003 oraz przyrostu wartości wskutek 
zrealizowanych inwestycji (mierzonych wielkością wydatków inwestycyjnych) oraz 
umorzenia z zastosowaniem stopy 5%.

Stosunek podstawowego składnika kosztów funkcjonowania szkół (wynagrodzeń 
i pochodnych) do wartości majątku trwałego szkół pozostawał stabilny w latach 2004-
2008, rósł w okresie 2008-2012 i nieco zmalał w kolejnych dwóch latach. W następnych 
dwóch latach znów wzrósł, jednak relatywnie niewiele (ze 121% w roku 2014 do blisko 
127% w 2017 r.). Jeśli weźmie się pod uwagę dłuży okres (2011-2016) można skonstato-
wać, że w okresie tym relacja wynagrodzeń do wartości majątku pozostawała względnie 
stabilna, mieściła się bowiem w przedziale 122-126,5%. Nie sposób zatem na podstawie 
danych historycznych stwierdzić, że przyrost wartości majątku szkół wywołuje jeszcze 
większy przyrost wynagrodzeń. Bardzo istotna obserwacja dotyczy także pozosta-
łych kosztów funkcjonowania: ich relacja do wartości majątku pozostawała stabilna 
w całym okresie objętym badaniem. W 2004 r. wynosiła 15,2%. Najwyższe wartości 
(16%) osiągnęła dwa i cztery lata później oraz w ostatnim roku objętym badaniem. 
Najniższe (nieco ponad 13%) natomiast w  latach 2012-2014. Twierdzenie, zgodnie 
z  którym koszty funkcjonowania szkół rosną proporcjonalnie do wzrostu wartości 
majątku szkół, jest zatem oparte na solidnych podstawach empirycznych.

Wykres 23.  Relacja kosztów funkcjonowania szkół do wartość rzeczowych aktywów 
trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności szkół w latach 
2004-2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

5.2.2.  Koszty funkcjonowania przedszkoli

Struktura

Kolejną grupę jednostek systemu oświaty podlegającą badaniu stanowią przedszkola 
prowadzone przez JST (gminy). Wielkość kosztów ich funkcjonowania w okresie obję-
tym badaniem przedstawiono w tabeli 14., natomiast zmiany struktury tych kosztów 
– na wykresie 24. i 25.
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Tabela 14.  Wydatki budżetów JST związane z funkcjonowaniem przedszkoli w okresie 
2004-2017 (w mln zł)
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2004 2 121,2 248,3 0,0 55,2 54,6 2 479,4

2005 1 905,8 288,5 2,9 64,3 53,7 2 315,3 -6,6%

2006 2 104,9 305,4 3,5 87,6 59,4 2 560,8 10,6%

2007 2 298,1 327,2 4,7 106,8 57,1 2 793,9 9,1%

2008 2 615,8 374,0 6,7 131,5 70,7 3 198,8 14,5%

2009 2 975,3 415,7 12,3 121,8 81,1 3 606,2 12,7%

2010 3 368,6 425,3 25,3 99,1 96,7 4 015,0 11,3%

2011 4 537,7 528,9 35,3 92,6 129,4 5 324,0 32,6%

2012 4 909,5 526,0 30,5 85,0 144,2 5 695,3 7,0%

2013 5 108,78 558,59 25,41 83,36 164,47 5 940,61 4,31%

2014 5 351,93 573,49 21,92 91,02 197,13 6 235,49 4,96%

2015 5 587,71 588,53 17,82 94,16 224,36 6 512,58 4,44%

2016 5 793,91 618,49 15,17 104,20 220,02 6 751,78 3,67%

2017 6 289,41 667,34 18,14 112,44 229,81 7 317,15 8,37%

Źródło danych: sprawozdania z wykonania budżetów JST

Zarówno ogólny obraz struktury kosztów funkcjonowania przedszkoli, jak i zmiany 
tej struktury w  ciągu ostatnich kilkunastu lat przypominają analogiczne zjawiska 
dotyczące szkół. Po pierwsze dominujący udział w kosztach funkcjonowania przed-
szkoli mają wynagrodzenia (przeciętnie 84% w całym badanym okresie, czyli niewiele 
mniej niż w szkołach, gdzie udział ten wynosi prawie 89%). Po drugie kolejną istotną 
pozycję kosztów stanowią materiały i energia (przeciętnie 10,5% w badanym okresie, 
czyli nieco więcej niż w szkołach – 7,5%). Po trzecie wyraźny jest wzrost wydatków 
na remonty w  latach 2007-2009 i w związku z  tym także wzrost udziału remontów 
w kosztach funkcjonowania ogółem w tym okresie. W roku 2006 udział ten wynosił 
2,7%, zaś w roku 2010 – 2,5%, a w okresie 2007-2009 sięgał nawet 4,1%. Ograniczenie 
tego udziału w ostatnich latach do 1,5% może świadczyć (podobnie jak w przypadku 
szkół) o korzystnych zmianach w technicznym stanie infrastruktury wykorzystywanej 
przez przedszkola.
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Wykres 25.  Zmiany struktury kosztów 
funkcjonowania przedszkoli 
zakładanych i prowadzonych 
przez JST w okresie 2004-2017 
(w pkt. proc.)
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Wykres 24.  Struktura kosztów 
funkcjonowania przedszkoli 
zakładanych i prowadzonych 
przez JST w 2017 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

Dynamika

Porównanie dynamiki wynagrodzeń (osobowych wraz z  pochodnymi oraz nieoso-
bowych) i pozostałych kosztów funkcjonowania przedszkoli oraz dynamiki nominal-
nego PKB i dynamiki wydatków bieżących JST zostało przedstawione na wykresie 26. 
Podstawowa i narzucająca się wręcz obserwacja dotyczy gwałtownego wzrostu obydwu 
rodzajów kosztów funkcjonowania przedszkoli w roku 2011. Wynagrodzenia wzrosły 
o blisko 35%, zaś pozostałe koszty – o 21%. Tempo wzrostu kosztów funkcjonowania 
przedszkoli znacznie przewyższało tempo wzrostu PKB i  wydatków bieżących JST

Wykres 26.  Dynamika kosztów funkcjonowania przedszkoli a dynamika wydatków 
bieżących JST oraz nominalnego PKB.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST oraz rachunków narodowych

___zlecenie_004__.indb   91 2019-02-28   14:33:12



92

także w niektórych latach (w 2008, 2010, 2012 oraz 2013). Warto zwrócić uwagę na 
pewne podobieństwa w dynamice wynagrodzeń oraz w dynamice pozostałych kosz-
tów funkcjonowania przedszkoli oraz na niską dynamikę wynagrodzeń po roku 2012. 
W ostatnich latach objętych badaniem (2016-2017) zarówno koszty wynagrodzeń, jak 
i pozostałe koszty funkcjonowania przedszkoli rosły nieco szybciej niż nominalny PKB 
i wydatki bieżące.

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych) przedszkoli

Zgodnie z założeniem obejmującym wszystkie jednostki wykorzystujące infrastrukturę 
„oświatową” przyjęto, że wartość majątku trwałego przedszkoli na początku roku 2004 
stanowi dziesięciokrotność średniej arytmetycznej nakładów inwestycyjnych gmin 
na przedszkola (gminne) w latach 2004-2006. Obliczona w ten sposób wartość majątku 
trwałego prowadzonych przez JST przedszkoli w  okresie poprzedzającym akcesję 
Polski do  UE jest niewielka, wynosi bowiem jedynie 769 mln zł (dla porównania 
wartość majątku trwałego szkół oszacowano na ponad 17 mld zł). Koszty wynagro-
dzeń pracowników przewyższały oszacowaną w ten sposób kwotę blisko trzykrotnie. 
Wskutek znaczących nakładów inwestycyjnych gmin (zwłaszcza po roku 2008) do 
2014 r. wartość ta uległa potrojeniu, zaś w roku 2017 osiągnęła ponad 3 mln zł.

Wykres 27.  Koszty funkcjonowania przedszkoli a wartość rzeczowych aktywów trwałych 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności przedszkoli w latach 2004-
2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

Zwraca uwagę fakt, że tak istotne zwiększenie majątku wykorzystywanego do pro-
wadzenia działalności przedszkoli nie doprowadziło do więcej niż proporcjonalnego 
wzrostu kosztów funkcjonowania. Przeciwnie, zarówno relacja wynagrodzeń do war-
tości majątku trwałego, jak i relacja pozostałych kosztów funkcjonowania do wartości 
majątku trwałego, wykazują w  ostatnich latach tendencję spadkową. W  roku 2007 
relacja ta wyniosła w  odniesieniu do  wynagrodzeń 250%, natomiast w  odniesieniu 
do pozostałych kosztów – blisko 56%. Cztery lata później wysokość relacji wyniosła 
odpowiednio 236% oraz 39%, w roku 2016 – 205% oraz 33%, a w 2017 r. – 201% i 32%. 
Prognoza, zgodnie z  którą nakłady inwestycyjne powodować będą proporcjonalny 
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wzrost kosztów funkcjonowania przedszkoli, może być w  świetle tych obserwacji 
uznana za konserwatywną.

5.2.3.  Koszty funkcjonowania ośrodków szkolnych i wychowawczych

Struktura

Wyodrębnienie ośrodków szkolnych i wychowawczych dla potrzeb badania uzasad-
nione jest ich specyfiką działalności na tle pozostałych szkół i przedszkoli. Specjalna 
organizacja nauki, szczególne metody pracy i wychowania uzasadniają hipotezę, zgod-
nie z którą struktura i dynamika kosztów ich funkcjonowania może istotnie różnić 
się od struktury i dynamiki kosztów funkcjonowania pozostałych szkół i przedszkoli. 
Wydatki budżetów JST związane z  funkcjonowaniem ośrodków szkolnych i wycho-
wawczych zostały przedstawione w tabeli 15., zaś struktura tych wydatków (kosztów 
funkcjonowania) na wykresach 28 i 29.

Tabela 15.  Wydatki budżetów JST związane z funkcjonowaniem ośrodków szkolnych 
i wychowawczych w okresie 2004-2017 (w mln zł)
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2004 452,4 75,5 0,0 14,6 14,1 556,7

2005 466,8 87,3 0,8 20,5 15,8 591,2 6,2%

2006 488,7 106,1 1,0 18,4 16,8 631,1 6,7%

2007 519,6 98,3 1,3 34,3 16,4 670,0 6,2%

2008 565,3 96,4 1,8 27,9 19,1 710,5 6,0%

2009 627,5 93,6 2,2 27,7 20,4 771,4 8,6%

2010 673,3 95,6 2,7 21,4 22,3 815,4 5,7%

2011 733,3 103,0 3,4 19,3 23,6 882,7 8,2%

2012 783,9 102,3 2,7 12,2 25,1 926,3 4,9%

2013 806,3 104,8 2,3 14,5 26,2 954,3 3,0%

2014 825,9 100,8 2,4 12,9 26,5 968,5 1,5%

2015 838,2 101,0 2,3 2,3 30,0 973,9 0,5%

2016 857,3 100,4 2,2 16,0 29,2 1 005,1 3,2%

2017 1 035,5 99,8 3,2 14,3 33,5 1 186,4

Źródło danych: sprawozdania z wykonania budżetów JST

Okazuje się, że struktura kosztów funkcjonowania ośrodków szkolnych i wychowaw-
czych jest bardzo podobna do struktury kosztów funkcjonowania pozostałych szkół 
i przedszkoli. Podobne jest także zjawisko okresowego zwiększenia kosztów remontów, 
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zwłaszcza w  latach 2006-2009. Zjawisko to jest zasadniczą przyczyną istotniejszych 
zmian struktury kosztów funkcjonowania w  całym badanym okresie. Przeciętnie 
w  latach 2004-2016 udział wynagrodzeń w  kosztach funkcjonowania ośrodków 
ogółem wynosił 82%. Przez większą część tego okresu wykazywał tendencję rosnącą. 
Podczas gdy w 2006 r. wyniósł 77,5%, pięć lat później osiągnął wielkość 83% i na zbli-
żonym poziomie pozostawał do roku 2016. W 2017 r. udział ten wzrósł do 87%. Koszty 
materiałów i energii wynosiły średnio ponad 12% kosztów funkcjonowania ogółem, 
jednak przez większość badanego okresu malały z blisko 17% w roku 2006 do niespełna 
10% w 2016 r. oraz 8,5% w kolejnym roku. Zwraca uwagę malejące znaczenie kosztów 
remontów. W  latach 2006-2010 ich udział w  kosztach ogółem wynosił przeciętnie 
ponad 3,3%, zaś w kolejnych latach jedynie 1,2%. Udział pozostałych usług obcych 
w kosztach funkcjonowania ogółem wzrósł w badanym okresie z 2,5% w 2004 r. do 
niespełna 3% w roku 2016 i 2017.

Wykres 28.  Struktura kosztów 
funkcjonowania ośrodków 
szkolnych i wychowawczych 
w 2017 r.
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Wykres 29.  Zmiany struktury kosztów 
funkcjonowania ośrodków 
szkolnych i wychowawczych 
w latach 2004-2017 
(w pkt. proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

Dynamika

Na wykresie 30 przedstawiono dynamikę kosztów funkcjonowania ośrodków szkol-
nych i wychowawczych w porównaniu z dynamiką nominalnego PKB oraz wydatków 
bieżących budżetów JST w latach 2005-2017.

W  okresie 2005-2011 dynamika kosztów funkcjonowania ośrodków szkolnych 
i wychowawczych ogółem odpowiadała zasadniczo (z wyjątkiem roku 2007, w któ-
rym dynamika nominalnego PKB wyniosła aż 11% głównie za sprawą rekordowego 
poziomu wzrostu PKB w  cenach stałych) dynamice wzrostu nominalnego PKB. 
W latach 2012-2013 dynamika kosztów funkcjonowania była zauważalnie wyższa od 
dynamiki nominalnego PKB i nieco wyższa także od wzrostów wydatków bieżących 
JST. W kolejnych dwóch latach tendencja się odwróciła: w roku 2014 koszty funkcjono-
wania ogółem wzrosły tylko o 1,5%, zaś w roku następnym prawie nie uległy zmianie. 
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W 2016 r. dynamika wszystkich trzech wielkości była do siebie zbliżona. Tendencje 
zmian kosztów funkcjonowania ogółem nie odpowiadają tendencjom kształtowania 
się poszczególnych składników kosztów. W latach 2004-2005 oraz w roku 2016 dyna-
mika pozostałych kosztów była znacznie wyższa od dynamiki wynagrodzeń, nominal-
nego PKB i wydatków bieżących. W okresie 2008-2015 wystąpiło zjawisko odwrotne. 
Co więcej, w latach 2008-2010, w 2012 r. oraz w okresie 2014-2015 pozostałe koszty 
funkcjonowania spadały. Ze względu na dominujący udział wynagrodzeń w strukturze 
kosztów zmiany pozostałych kosztów funkcjonowania wywierały niewielki wpływ na 
dynamikę kosztów funkcjonowania ośrodków szkolnych i wychowawczych ogółem. 
Zwraca uwagę bezprecedensowy wzrost kosztów wynagrodzeń w ostatnim roku obję-
tym badaniem.

Wykres 30.  Dynamika kosztów funkcjonowania ośrodków szkolnych i wychowawczych 
a dynamika wydatków bieżących JST oraz nominalnego PKB w latach 
2005-2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST oraz rachunków narodowych

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych) ośrodków szkolnych i wychowawczych

Wartość majątku trwałego ośrodków szkolnych i wychowawczych na koniec 2003 r. 
została zgodnie z  ogólną metodą oszacowana jako dziesięciokrotna wysokość śred-
niej arytmetycznej nakładów (wydatków) inwestycyjnych JST na ośrodki w  latach 
2004-2006. Relacja wynagrodzeń do wartości majątku ośrodków szkolnych i wycho-
wawczych jest istotnie niższa od analogicznej relacji w  odniesieniu do przedszkoli, 
a zbliżona do relacji obliczonej dla szkół. Relacja ta w całym badanym okresie pozostaje 
stabilna, podobnie jak to ma miejsce w przypadku przedszkoli (w przypadku szkół 
relacja początkowo rosła, natomiast po 2011  r. ulegała stabilizacji). Również iloraz 
pozostałych kosztów funkcjonowania do  wartości majątku kształtuje się w  sposób 
zbliżony do analogicznego ilorazu obliczonego dla przedszkoli. Jego wartość maleje 
w latach 2006-2012, aby w latach następnych ustabilizować się na poziomie 18-19%. 
W ciągu ostatnich kilku lat zarówno wynagrodzenia i pochodne, jak i pozostałe koszty 
funkcjonowania ośrodków szkolnych i  wychowawczych rosły proporcjonalnie do 
wartości majątku trwałego wykorzystywanego w działalności tych jednostek (tak samo, 
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jak w przypadku przedszkoli i – do pewnego stopnia – szkół). Wyjątkowy pod tym 
względem był rok 2017, w którym nastąpił gwałtowny wzrost kosztów wynagrodzeń 
(w związku z czym stosunek wynagrodzeń do wartości majątku wzrósł ze 110% do 
ponad 130%), przy zachowaniu relacji pozostałych kosztów funkcjonowania do war-
tości majątku trwałego.

Wykres 31.  Relacja kosztów funkcjonowania ośrodków szkolnych i wychowawczych do 
wartości rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności tych ośrodków w latach 2004-2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

5.2.4. Koszty funkcjonowania pozostałych placówek oświatowych prowadzonych 
przez powiaty14

Struktura

Struktura kosztów funkcjonowania placówek oświatowych innych niż ośrodki szkolne 
i wychowawcze (prowadzonych przez powiaty) odzwierciedla specyfikę działalności 
tych placówek (tak jak w przypadku innych jednostek systemu oświaty). Struktura tych 
kosztów została przedstawiona w tabeli 16. oraz na wykresach 32. i 33.

14 W grupie pozostałych placówek oświatowych prowadzonych przez powiaty mieszczą się w szczególności 
ogniska artystyczne, szkolne schroniska młodzieżowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, internaty 
i bursy.
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Tabela 16.  Wydatki budżetów JST związane z funkcjonowaniem pozostałych placówek 
oświatowych prowadzonych przez powiaty w okresie 2004-2017 (w mln zł)
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2004 753,8 110,1 0,0 22,5 36,5 923,0

2005 772,2 136,9 4,5 28,1 36,7 978,6 6,0%

2006 798,3 140,8 5,3 28,1 36,8 1 009,3 3,1%

2007 845,9 143,0 9,3 31,8 35,2 1 066,1 5,6%

2008 903,4 148,0 11,8 39,2 38,1 1 140,5 7,0%

2009 980,3 145,0 7,3 38,4 41,6 1 212,8 6,3%

2010 1 050,6 150,7 8,6 31,4 45,1 1 286,4 6,1%

2011 1 163,2 169,8 8,8 25,9 49,4 1 417,3 10,2%

2012 1 225,8 166,8 7,9 20,3 50,0 1 470,8 3,8%

2013 1 241,8 172,2 8,4 20,8 49,9 1 493,2 1,5%

2014 1 259,5 168,6 8,9 22,1 50,5 1 509,7 1,1%

2015 1 284,7 164,0 9,0 19,5 54,2 1 531,5 1,4%

2016 1 308,0 163,7 8,8 20,7 55,9 1 557,2 1,7%

2017 1 349,4 167,0 8,7 20,3 59,0 1 604,6 3,0%

Źródło danych: sprawozdania z wykonania budżetów JST

Jak się okazuje także w  tym przypadku najbardziej spektakularne zmiany struktury 
kosztów były indukowane zmianami udziału w kosztach funkcjonowania wydatków 
remontowych. Na początku okresu objętego badaniem udział ten wynosił niespełna 
2,5%. Następnie niemal systematyczne wzrastał do poziomu blisko 3,5% w roku 2008 
i w kolejnych latach systematycznie malał. W 2010 r. osiągnął wysokość prawie 2,5%, 
trzy lata później – 1,4%, w roku 2016 – 1,3%, w kolejnym roku – znowu blisko 1,4%. 
Malejący udział wydatków remontowych może świadczyć o stopniowym zastępowa-
niu starych obiektów użyteczności publicznej (wykorzystywanych przez placówki) 
nowymi względnie zmodernizowanymi. Udział wydatków na materiały i energię rów-
nież spadał, jednak w nieporównywalnie mniejszej skali (od blisko 14% w roku 2006, 
do 11,5% w 2013 r. oraz 10,5% w roku 2016 i 2017). Wzrastał z kolei udział wynagro-
dzeń i pochodnych. W roku 2005 wynosił on niecałe 79%, w połowie badanego okresu 
osiągnął wysokość 81,5%, a w latach 2016-2017 – 84%.
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Wykres 32.  Struktura kosztów 
funkcjonowania pozostałych 
placówek oświatowych 
prowadzonych przez powiaty 
w 2017 r.
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Wykres 33.  Zmiana struktury kosztów 
funkcjonowania pozostałych 
placówek oświatowych 
prowadzonych przez 
powiaty w latach 2004-2017 
(w pkt. proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

Dynamika

Porównanie dynamiki kosztów funkcjonowania placówek prowadzonych przez powiaty 
oraz dynamiki wydatków bieżących JST i nominalnego PKB przedstawia wykres 34.

Wykres 34.  Dynamika kosztów funkcjonowania pozostałych placówek prowadzonych 
przez powiaty a dynamika wydatków bieżących JST oraz nominalnego PKB 
w latach 2005-2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST oraz rachunków narodowych

Przez znaczną część badanego okresu dynamika kosztów funkcjonowania ogółem 
placówek prowadzonych przez powiaty pozostawała na poziomie zbliżonym do dyna-
miki nominalnego PKB. Zjawisko to miało miejsce w  latach 2005 oraz 2008-2013. 
Wyjąwszy natomiast lata 2009-2012 dynamika kosztów funkcjonowania placówek 
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powiatowych była zdecydowanie niższa niż dynamika wydatków bieżących budżetów 
JST. W ostatnich czterech latach badanego okresu (2014-2017), jak również w latach 
2006-2007 dynamika kosztów funkcjonowania placówek prowadzonych przez powiaty 
była istotnie niższa zarówno od dynamiki nominalnego PKB, jak również od dynamiki 
wydatków bieżących budżetów JST.

Dynamika wynagrodzeń kształtowała się w  ciągu badanego okresu odmiennie od 
dynamiki pozostałych kosztów funkcjonowania. Zbliżone wielkości obydwa badane 
wskaźniki osiągnęły jedynie w latach 2008, 2013 oraz 2016-2017. Z kolei największe 
różnice miały miejsce w latach 2009-2010 oraz 2012. W okresie 2009-2010 wynagro-
dzenia rosły w  tempie przekraczającym 7%, podczas gdy pozostałe koszty funkcjo-
nowania pozostawały na niezmienionym poziomie. W 2012 r. poziom wynagrodzeń 
wzrósł o ponad 5%, natomiast pozostałe koszty funkcjonowania spadły o ponad 3%. 
Ze względu na dominujący udział wynagrodzeń i pochodnych w kosztach funkcjo-
nowania placówek prowadzonych przez powiaty dynamika kosztów funkcjonowania 
ogółem była zbliżona do dynamiki kształtowania się wynagrodzeń i pochodnych.

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych) pozostałych placówek oświatowych prowadzonych przez 
powiaty

Relacje wynagrodzeń i pochodnych oraz innych kosztów funkcjonowania pozostałych 
placówek oświatowych (prowadzonych przez powiaty) do wartości majątku trwałego 
wykorzystywanego w  działalności tych placówek przedstawiono na wykresie 35. 
Stosownie do założeń przedstawionych w rozdziale 1. przyjęto, że wartość rzeczowych 
aktywów trwałych wykorzystywanych do działalności placówek oświatowych pro-
wadzonych przez powiaty na koniec roku 2003 stanowi dziesięciokrotność średniej 
arytmetycznej wydatków inwestycyjnych JST w tej grupie jednostek organizacyjnych 
w  latach 2004-2006. Wartość ta w kolejnych latach stanowi natomiast sumę warto-
ści na koniec roku 2003 oraz przyrostu wartości wskutek zrealizowanych inwestycji 
(mierzonych wielkością wydatków inwestycyjnych) oraz umorzenia z zastosowaniem 
stopy 5%.

Stosunek wynagrodzeń i pochodnych do wartości majątku trwałego placówek oświa-
towych prowadzonych przez powiaty ulegał nieznacznemu spadkowi praktycznie 
w całym badanym okresie (z wyjątkiem roku 2008 oraz roku 2017, w którym nieco 
wzrósł). Jednak tempo tego spadku było tak niewielkie, że można uznać relację wyna-
grodzeń do wartości majątku trwałego za stałą (wynoszącą ok. 200%). Relacja pozo-
stałych kosztów funkcjonowania do wartości majątku trwałego do roku 2012 ulegała 
znacznym wahaniom. W  2004  r. wynosiła 49%, w  roku 2008 sięgnęła 56%, by trzy 
lata później spaść do poziomu 49,5%. W okresie 2008-2012 relacja malała przeciętnie 
o ponad 7%. Badania empiryczne wskazują więc, że w przeciwieństwie do kosztów 
funkcjonowania szkół, koszty funkcjonowania pozostałych placówek oświatowych 
nie rosną szybciej niż wartość majątku tych jednostek organizacyjnych (podobnie jak 
w  przypadku przedszkoli oraz – z  zastrzeżeniem roku 2017 – ośrodków szkolnych 
i wychowawczych. Innymi słowy inwestycje powodują proporcjonalny wzrost kosztów 
funkcjonowania.
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Wykres 35.  Relacja kosztów funkcjonowania pozostałych placówek oświatowych 
prowadzonych przez powiaty do wartości rzeczowych aktywów trwałych 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności tych placówek w latach 2004-
2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne

5.2.5. Koszty funkcjonowania pozostałych placówek oświatowych prowadzonych 
przez województwa15

Struktura

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez województwa 
zostały przedstawione w tabeli 17., natomiast zmiany struktury tych kosztów w latach 
2004-2016 na wykresach 36. i 37.

Zarówno struktura kosztów funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych 
przez województwa, jak i zmiany tej struktury w okresie 2004-2017, różnią się istot-
nie od  analogicznych zjawisk w  przypadku pozostałych jednostek systemu oświaty. 
Zwraca uwagę wysoki i  rosnący począwszy od roku 2013 udział usług obcych (bez 
usług remontowych). W  latach 2004-2013 wynosił on przeciętnie 28% kosztów 
funkcjonowania ogółem, dwa lata później wzrósł do 34%, zaś w 2016 r. – do blisko 
37%. W ostatnim roku objętym badaniem wysokość tego udziału była jeszcze wyższa 
(prawie 40%). Podobnie jak w innych jednostkach systemu oświaty charakterystyczny 
jest spadek udziału remontów. W okresie 2004-2008 wynosił on przeciętnie 1,83%, zaś 
w kolejnych latach badanego okresu – 0,6% (spadł więc trzykrotnie). Udział kosztów 
materiałów i energii w kosztach funkcjonowania ogółem ulegał w badanym okresie 
niewielkim wahaniom (bez określonej tendencji). Przeciętnie oscylował wokół 7%. 
W związku ze spadkiem nominalnych wartości wynagrodzeń osobowych i pochod-
nych po roku 2012 zmalał także ich udział w kosztach funkcjonowania wojewódzkich 

15 W grupie pozostałych placówek oświatowych prowadzonych przez województwa mieszczą się placówki 
doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i kolegia pracowników służb społecznych, jak również 
placówki i szkoły o charakterze regionalnym i ponadregionalnym (chyba że ustawa zastrzega ich zakładanie 
i prowadzenie do obowiązków właściwych ministrów).
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placówek oświatowych ogółem. W roku 2012 wynosił jeszcze 58%, cztery lata później 
już tylko 55%. Spadek ten był jednak w pewnej mierze (zwłaszcza w okresie 2011-2014) 
rekompensowany wzrostem znaczenia wynagrodzeń bezosobowych. Udział wyna-
grodzeń ogółem w  kosztach funkcjonowania wojewódzkich placówek oświatowych 
wynosił w roku 2012 63,4%, tylko o ponad 1 punkt procentowy mniej niż w roku 2004. 
W kolejnych latach spadał i w 2017 r. osiągnął wartość 51,25%.

Tabela 17.  Wydatki budżetów JST związane z funkcjonowaniem pozostałych placówek 
oświatowych prowadzonych przez województwa w okresie 2004-2017 (w mln zł)
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2004 246,1 21,1 0,0 6,1 106,9 380,3

2005 239,6 28,2 7,3 8,1 103,9 387,2 1,8%

2006 234,3 29,9 6,6 7,6 113,8 392,2 1,3%

2007 264,6 29,9 6,6 9,0 118,4 428,4 9,2%

2008 285,1 31,8 7,0 6,3 122,0 452,3 5,5%

2009 304,0 32,9 8,7 3,9 131,1 480,7 6,3%

2010 315,4 35,4 13,2 4,0 143,9 512,0 6,5%

2011 347,6 45,5 25,4 2,9 159,2 580,7 13,4%

2012 349,8 46,2 32,1 2,8 171,5 602,4 3,7%

2013 337,1 41,9 30,4 3,2 164,6 577,4 -4,1%

2014 312,6 38,4 31,7 3,3 167,3 553,3 -4,2%

2015 271,5 30,1 18,1 2,3 166,1 488,3 -11,7%

2016 229,9 25,9 6,0 2,7 153,2 417,7 -14,5%

2017 230,0 32,1 6,0 2,2 178,5 448,8 7,4%

Źródło danych: sprawozdania z wykonania budżetów JST
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Wykres 36.  Struktura kosztów 
funkcjonowania pozostałych 
placówek oświatowych 
prowadzonych przez 
województwa w 2017 r.
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Wykres 37.  Zmiana struktury kosztów 
funkcjonowania pozostałych 
placówek oświatowych 
prowadzonych przez 
województwa w latach 
2004-2017 (w pkt. proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

Dynamika

Zmiany dynamiki kosztów funkcjonowania wojewódzkich placówek oświatowych 
(placówek prowadzonych przez samorządy województw) zostały przedstawione na 
wykresie 38. Zwraca uwagę spadek kosztów funkcjonowania tych placówek po roku 
2012. Tak drastyczny spadek kosztów funkcjonowania (w tym wynagrodzeń) spowo-
dowany był przekształceniami organizacyjnymi w  tej grupie placówek. W  związku 
z tym horyzont czasowy badania należy ograniczyć do okresu 2004-2012.

Wykres 38.  Dynamika kosztów funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych 
przez województwa a dynamika wydatków bieżących JST oraz nominalnego 
PKB w latach 2005-2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST oraz rachunków narodowych
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W okresie 2004-2011 w placówkach oświatowych prowadzonych przez województwa 
samorządowe nastąpił (podobnie jak w innych jednostkach systemu oświaty) istotny 
wzrost wynagrodzeń (i pochodnych) sięgający 13,5%. W roku tym mniej więcej o tyle 
samo wzrosły pozostałe koszty funkcjonowania. W  latach 2008, 2010 i 2012 koszty 
funkcjonowania omawianych placówek rosły w  tempie odpowiadającym dynamice 
PKB i wydatków bieżących, natomiast w roku 2009 (tzn. w roku, w którym wydatki 
bieżące [pomniejszone o świadczenia na rzecz osób fizycznych] zmalały) – w tempie 
odpowiadającym dynamice PKB. Bardzo widoczne są także różnice między dynamiką 
kosztów funkcjonowania analizowanych placówek a pozostałymi badanymi wskaźni-
kami dynamiki w latach 2005-2006, w których koszty funkcjonowania rosły przeciętnie 
jedynie o ok. 1,5% rocznie.

Ze względu do dość wysoki udział pozostałych kosztów funkcjonowania (tzn. innych 
niż wynagrodzenia i pochodne) w kosztach ogółem w tej grupie placówek, dynamika 
pozostałych kosztów w znaczącym stopniu wpływa na wskaźnik dynamiki kosztów 
ogółem. Warto zwrócić uwagę, że w latach 2005-2006 dynamika wzrostu tych kosztów 
była stosunkowo wysoka (wynosiła odpowiednio ponad 4,5% i blisko 8%), zaś nie-
wielka dynamika kosztów funkcjonowania ogółem wynikała z prawie zerowej (w roku 
2005), a następnie ujemnej (w roku 2006) dynamiki wynagrodzeń.

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych) placówek oświatowych prowadzonych przez województwa

Relacja dwóch „typów” kosztów funkcjonowania, tj. wynagrodzeń (z  pochodnymi) 
i  pozostałych kosztów do wartości majątku trwałego została przedstawiona na 
wykresie 39.

Ze względu na przekształcenia placówek oświatowych prowadzonych przez wojewódz-
twa po  roku 2012 analizę należy ograniczyć do okresu 2004-2012. Pomijając okres 
2004-2006, w którym obserwacje mogą być zakłócone przez błąd szacunku wartości 
majątku trwałego placówek oświatowych na koniec roku 2004, łatwo zauważyć, że 
relacja wynagrodzeń do wartości majątku stale rośnie w latach 2006-2011 (z poziomu 
110% do 126% w 2009 r. i wreszcie blisko 134% w roku 2011). Analogiczną tendencję 
(choć z rocznym „przesunięciem czasowym”) wykazują pozostałe koszty funkcjono-
wania. Ich stosunek do wartości majątku wykorzystywanego w działalności placówek 
wynosił blisko 72% w 2007 r., prawie 79% w roku 2010, a dwa lata później – już ponad 
95%. Można zatem zauważyć, że placówki oświatowe prowadzone przez samorządy 
województw charakteryzują się nie tylko specyficzną strukturą kosztów funkcjono-
wania, ale wyróżniają się na tle wszystkich innych jednostek organizacyjnych systemu 
oświaty także pod względem kształtowania się relacji kosztów funkcjonowania do 
wartości majątku trwałego. W przypadku placówek prowadzonych przez samorządy 
województw badanie oparte na danych historycznych daje podstawy do twierdzenia, że 
koszty te rosną wolniej od przyrostu wartości majątku odzwierciedlającego ponoszone 
przez JST nakłady inwestycyjne. Widoczny wzrost relacji kosztów funkcjonowania do 
wartości majątku trwałego w roku 2017 wynika niemal wyłącznie z nominalnie wyso-
kiego przyrostu pozostałych kosztów funkcjonowania.
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Wykres 39.  Relacja kosztów funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez 
województwa do wartości rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności tych placówek w latach 2004-2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne

5.3.  Koszty funkcjonowania samorządowych instytucji kultury

W przypadku jednostek systemu oświaty występuje absolutnie dominująca (pod wzglę-
dem wielkości generowanych kosztów funkcjonowania) grupa jednorodna w kontek-
ście specyfiki pełnionych funkcji, tzn. szkoły. Natomiast w  przypadku działalności 
kulturalnej sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Choć – jak wyżej wskazano 
(w rozdz. 3.1) – zadania w zakresie działalności kulturalnej mają charakter obowiąz-
kowy, instytucją kultury, która musi istnieć w każdej gminie jest biblioteka. W znacz-
nej części gmin funkcjonują jednostki zajmujące się organizacją rozmaitych działań 
w zakresie tworzenia lub upowszechniania kultury (różnego rodzaju ośrodki kultury 
działające pod nazwą domów kultury, świetlic lub klubów). Stosunkowo w niewielu 
z nich funkcjonują placówki muzealne, zaś jeszcze mniejsza jest liczba tych jednostek, 
które utworzyły instytucje kultury zajmujące się wystawianiem przedstawień artystycz-
nych. Przykładowo wśród instytucji kultury, dla których organizatorami były jednostki 
samorządu terytorialnego w  2013  r. funkcjonowało ponad 3270 ośrodków kultury, 
ponad 570 muzeów, sto kilkadziesiąt teatrów i  instytucji muzycznych posiadających 
własny stały zespół artystyczny. Ze względu na liczbę jednostek i charakter kosztów 
najbardziej znaczące fiskalnie są koszty funkcjonowania ośrodków kultury, natomiast 
specyfika działalności bibliotek decyduje o  ich stosunkowo niewielkich kosztach 
funkcjonowania ogółem, pomimo znaczniej liczby jednostek. Ponieważ w strukturze 
kosztów podatki i opłaty mają śladowe znaczenie (podatek od nieruchomości, w przy-
padku niektórych większych jednostek ewentualnie wpłata na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), zostały połączone z  pozostałymi kosztami 
rodzajowymi, mającymi zresztą również bardzo małe znaczenie.
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5.3.1.  Koszty funkcjonowania ośrodków kultury

Struktura

Koszty funkcjonowania ośrodków kultury prowadzonych przez JST przedstawia 
tabela 18., natomiast zmiany struktury tych kosztów w okresie 2008-2016 – wykresy 
40. i 41.

Tabela 18.  Koszty funkcjonowania ośrodków kultury w okresie 2008-2016 (w mln zł)

Rok Wynagrodzenia 
i pochodne

Materiały 
i energia Usługi obce Pozostałe

Ogółem

zm. %

2008 889 218 396 88 1 592

2009 988 242 446 99 1 775 11,5%

2010 1 073 268 511 103 1 955 10,1%

2011 1 131 267 461 100 1 958 0,1%

2012 1 195 289 468 100 2 052 4,8%

2013 1 306 308 507 108 2 229 8,6%

2014 1 386 314 599 126 2 425 8,8%

2015 1 487 328 678 133 2 625 8,2%

2016 1 587 342 757 140 2 826 7,6%

Źródło danych: GUS

Największy udział w  strukturze kosztów mają wynagrodzenia (ponad 3/4). Udział 
ten jest jednak zdecydowanie niższy niż w  większości jednostek systemu oświaty 
(z wyjątkiem placówek prowadzonych przez województwa). Znaczenie usług obcych 
jest natomiast dwukrotnie większe od znaczenia kosztów materiałów i  energii, co 
także odróżnia strukturę kosztów funkcjonowania ośrodków kultury od struktury 
kosztów funkcjonowania szkół albo przedszkoli (w których znaczenie usług obcych 
jest marginalne) oraz od struktury kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wodocią-
gowo-kanalizacyjnych (w których wielkość usług obcych odpowiada z grubsza wiel-
kości kosztów materiałów i energii). W okresie objętym badaniem struktura kosztów 
funkcjonowania ośrodków kultury była bardzo stabilna, tym niemniej nastąpiły w niej 
pewne zmiany. Udział wynagrodzeń miał zasadniczo tendencję rosnącą, udział kosz-
tów materiałów i energii nieznacznie spadł. Spadł także udział pozostałych kosztów 
funkcjonowania.
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Wykres 40.  Struktura kosztów 
funkcjonowania ośrodków 
kultury w 2016 r.
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Wykres 41.  Zmiana struktury kosztów 
funkcjonowania ośrodków 
kultury w okresie 2008-2016 
(w pkt. proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dynamika

Przez większość lat badanego okresu koszty funkcjonowania ogółem ośrodków kultury 
rosły dużo szybciej niż nominalny PKB i wydatki bieżące JST (bez świadczeń na rzecz 
osób fizycznych). Szczególnie spektakularne były pod tym względem lata 2009 i 2013. 
W pierwszym z tych lat wydatki bieżące JST spadły, natomiast koszty funkcjonowania 
ośrodków kultury wzrosły o 11,5%. W drugim roku koszty funkcjonowania wzrosły 
o 8,5%, podczas gdy nominalny PKB i wydatki bieżące zaledwie o około 1,5% i 2,5%. 
Odwrotne zjawisko nastąpiło jedynie w roku 2011, w którym koszty funkcjonowania 
ośrodków kultury pozostały na poziomie z roku poprzedniego. Dają się zauważyć róż-
nice w kształtowaniu dynamiki wynagrodzeń i pozostałych kosztów funkcjonowania.

Wykres 42.  Dynamika kosztów funkcjonowania ośrodków kultury a dynamika wydatków 
bieżących JST oraz nominalnego PKB w latach 2009-2016 (w %)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

∆WB ∆wynagrodzenia ∆pozostałe koszty ∆PKB

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz rachunków narodowych
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O ile kierunek zmian jest w zasadzie zbliżony, o tyle „amplituda” tych zmian jest wyraź-
nie wyższa w  przypadku pozostałych kosztów. Przykładowo, w  okresie 2009-2011 
dynamika wzrostu wynagrodzeń słabła, wynosząc odpowiednio ok. 11%, 8,5%, 5,5%. 
Dynamika pozostałych kosztów funkcjonowania ośrodków kultury osiągnęła wartości 
12%, 12%, -6%. Porównanie dynamiki nominalnego PKB oraz wydatków bieżących 
budżetów JST (bez świadczeń na rzecz osób fizycznych) z dynamiką kosztów funkcjo-
nowania ośrodków kultury zostało przedstawione na wykresie 42.

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych)

Kształt krzywych obrazujących relacje dwóch wyodrębnionych składników kosztów 
funkcjonowania ośrodków kultury do wartości majątku trwałego tych instytucji 
(wykres 43.) przywodzi na myśl przebieg analogicznych krzywych w przypadku przed-
siębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W  początkowych latach okresu objętego 
badaniem (2008-2012) obie krzywe mają nachylenie ujemne, następnie przebiegają 
zasadniczo równolegle do osi odciętych, choć począwszy od roku 2014 daje się zauwa-
żyć niewielkie nachylenie dodatnie. Można zatem poczynić generalną obserwację, że 
w ostatnich latach relacja poszczególnych składników kosztów funkcjonowania ośrod-
ków kultury do wartości księgowej rzeczowych składników majątku trwałego tych 
instytucji pozostaje dość stabilna. W przypadku wynagrodzeń mieści się w przedziale 
55%-60%, zaś w przypadku pozostałych kosztów – w przedziale 40-45%. Obserwacja 
ta pozwala na sformułowanie hipotezy, zgodnie z którą wzrost wartości rzeczowych 
składników majątku trwałego ośrodków kultury pociąga za sobą proporcjonalny 
wzrost kosztów ich funkcjonowania.

Wykres 43.  Relacja kosztów funkcjonowania ośrodków kultury do wartości rzeczowych 
aktywów trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności tych 
ośrodków w latach 2008-2016 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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5.3.2.  Koszty funkcjonowania teatrów i filharmonii

Struktura

Koszty funkcjonowania samorządowych teatrów i filharmonii (instytucji kultury zaj-
mujących się wystawianiem przedstawień artystycznych) przedstawia tabela 19.

Tabela 19.  Wydatki budżetów JST związane z funkcjonowaniem teatrów i filharmonii 
w okresie 2008-2016 (w mln zł)

Rok Wynagrodzenia 
i pochodne

Materiały 
i energia Usługi obce Pozostałe

Ogółem

zm. %

2008 638 59 155 90 942

2009 661 60 145 100 965 2,4%

2010 715 61 163 104 1 044 8,1%

2011 762 63 172 109 1 106 6,0%

2012 769 67 161 97 1 094 -1,1%

2013 793 69 181 100 1 142 4,4%

2014 829 73 202 89 1 193 4,4%

2015 879 80 240 99 1 297 8,7%

2016 929 87 277 109 1 401 8,0%

Źródło danych: GUS

Wykres 44.  Struktura kosztów 
funkcjonowania teatrów 
i filharmonii w 2016 r.
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Wykres 45.  Zmiana struktury kosztów 
funkcjonowania teatrów 
i filharmonii w latach 2008-
2016 (w pkt. proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Najważniejszą pozycją kosztową są wynagrodzenia pracowników. Ich udział w kosz-
tach funkcjonowania ogółem wynosi ok. 2/3. Zjawisko szczególnej wagi usług obcych 
w  strukturze kosztów funkcjonowania, obserwowane także w  przypadku ośrodków 
kultury, występuje w przypadku instytucji wystawiających przedstawienia artystyczne 
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ze szczególnym natężeniem. Stanowią one bowiem nawet nie dwukrotność, ale trzy-
krotność kosztów materiałów i energii. W okresie objętym badaniem struktura kosz-
tów funkcjonowania teatrów i filharmonii nie uległa większym zmianom. Odnotować 
można jedynie stosunkowo zwiększenie udziału usług obcych (z 16,5% do blisko 20%), 
kosztem udziału „pozostałych”.

Dynamika

Dynamikę kosztów funkcjonowania teatrów i filharmonii, której porównanie z dyna-
miką nominalnego PKB i  wydatków bieżących JST przedstawiono na wykresie 46., 
charakteryzowała duża zmienność. W roku 2010 oraz w latach 2013, 2015 i 2016 była 
ona zdecydowanie wyższa niż dwie stopy referencyjne, w latach 2011 i 2014 była z nimi 
porównywalna, natomiast w roku 2012 koszty funkcjonowania teatrów i filharmonii 
spadły pomimo kilkuprocentowych wzrostów nominalnego PKB i wydatków bieżą-
cych JST. Zjawisko to wynikało przede wszystkich z głębokiego spadku pozostałych 
kosztów, a w szczególności usług obcych i pozostałych kosztów rodzajowych (przede 
wszystkim kosztów związanych z  podróżami, zagregowane z  pozostałymi kosztami 
rodzajowymi obciążające koszty podatki pozostały bowiem na poziomie nieznacznie 
wyższym do poziomu w roku poprzednim).

Wykres 46.  Dynamika kosztów funkcjonowania teatrów i filharmonii a dynamika 
wydatków bieżących JST oraz nominalnego PKB w latach 2009-2016 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz rachunków narodowych

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych)

Badanie relacji kosztów funkcjonowania teatrów i filharmonii do wartości rzeczowych 
składników majątku trwałego wskazuje na jej podobieństwa z  analogiczną relacją 
obliczoną w odniesieniu do ośrodków kultury, z pewnymi odrębnościami dotyczącymi 
wynagrodzeń i pozostałych składników kosztów. Relacja ta w przypadku wynagrodzeń 
słabiej lub silniej malała aż do roku 2015, osiągając wartość niespełna 40% w  roku 
2016 uległa zaś  niewielkiemu wzrostowi (do 41,5%). Rzecz jasna trudno określić, 
na ile wzrost ten jest zjawiskiem nieznaczącym. W przypadku pozostałych kosztów 
relacja uległa zmniejszeniu przede wszystkim w  okresie 2010-2012, aby następnie 
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ustabilizować się na poziomie dwudziestu paru procent (z tym, że w ostatnich dwóch 
latach można zaobserwować nieznaczny jest wzrost: z 18,67% w 2014 r., do 18,91% 
w roku 2015 i 21,10% w następnym roku).

Wykres 47.  Relacja kosztów funkcjonowania ośrodków kultury do wartości rzeczowych 
aktywów trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności tych 
ośrodków w latach 2008-2016 (w %)

65,6%

41,5%

31,3%

21,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

wynagrodzenia/wartość majątku pozostałe koszty/wartość majątku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

5.3.3.  Koszty funkcjonowania bibliotek i archiwów

Struktura

Koszty funkcjonowania bibliotek i  archiwów prowadzonych przez JST przedstawia 
tabela 20.

Tabela 20. Koszy funkcjonowania bibliotek i archiwów w okresie 2008-2016 (w mln zł)

Rok Wynagrodzenia 
i pochodne

Materiały 
i energia Usługi obce Pozostałe

Ogółem

zm. %

2008 633 111 87 33 865

2009 694 116 99 31 940 8,7%

2010 734 124 103 32 993 5,6%

2011 765 126 102 27 1 020 2,7%

2012 789 132 101 29 1 052 3,0%

2013 824 138 108 28 1 097 4,3%

2014 863 142 116 29 1 150 4,8%

2015 899 145 120 29 1 194 3,8%

2016 935 148 125 30 1 237 3,7%

Źródło danych: GUS
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Największy udział w strukturze kosztów mają wynagrodzenia (ok. 3/4). Udział ten jest 
jednak zdecydowanie niższy niż w większości jednostek systemu oświaty. Znaczenie 
usług obcych jest porównywalne ze znaczeniem kosztów materiałów i energii, co także 
odróżnia strukturę kosztów funkcjonowania bibliotek od struktury kosztów funk-
cjonowania szkół albo przedszkoli. W okresie objętym badaniem struktura kosztów 
funkcjonowania bibliotek była bardzo stabilna, tym niemniej nastąpiły w niej pewnej 
zmiany. Udział wynagrodzeń miał tendencję rosnącą (wzrósł z 73% do 75,5%), udział 
kosztów materiałów i energii nieznacznie spadł (z blisko 13% do blisko 12%), spadł 
także udział pozostałych kosztów funkcjonowania.

Wykres 48.  Struktura kosztów 
funkcjonowania bibliotek 
i archiwów w 2016 r.
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Wykres 49.  Zmiany struktury kosztów 
funkcjonowania bibliotek 
i archiwów w latach 2008-2016 
(w pkt. proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dynamika

Na wykresie 50. przedstawiono wielkości zmian kosztów funkcjonowania bibliotek 
i archiwów na tle dynamiki nominalnego PKB oraz wydatków bieżących JST. W okresie 
objętym badaniem koszty te rosły zazwyczaj w tempie porównywalnym do wzrostu 
stóp referencyjnych. Wystarczy zaznaczyć, że podczas gdy średnia geometryczna 
tempa wzrostu nominalnego PKB w latach 2008-2016 wyniosła 4,66%, a średnia geo-
metryczna wzrostu wydatków bieżących 3,1%, średnia dynamika kosztów funkcjono-
wania bibliotek wyniosła 4,57%. Wyraźne są różnice między dynamiką wynagrodzeń 
(średniorocznie blisko 5%) a dynamiką pozostałych kosztów funkcjonowania (prze-
ciętnie 3,37%). Szczególnie istotne rozbieżności miały miejsce w latach 2009 i 2011. 
Wynagrodzenia wzrosły wówczas odpowiednio o  9,5% i  4%, natomiast pozostałe 
koszty uległy zmianie odpowiednio o 6% i –1,5%.
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Wykres 50.  Dynamika kosztów funkcjonowania bibliotek i archiwów a dynamika 
wydatków bieżących JST oraz nominalnego PKB w latach 2009-2016 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz rachunków narodowych

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych)

Wykres 51.  Relacja kosztów funkcjonowania bibliotek i archiwów do wartości rzeczowych 
aktywów trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności bibliotek 
i archiwów w latach 2008-2016 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Kształtowanie się w  latach 2008-2016 relacji kosztów funkcjonowania do wartości 
majątku trwałego wykorzystywanego w prowadzeniu działalności bibliotek i archiwów 
wykazuje istotne odrębności w  porównaniu z  instytucjami kultury analizowanymi 
wyżej. W  przypadku ośrodków kultury oraz instytucji zajmujących się wystawia-
niem przedstawień artystycznych po początkowych spadkach stosunku wynagrodzeń 
i pozostałych kosztów do wartości rzeczowych aktywów trwałych następowała jego 
stabilizacja. Tymczasem już pobieżna analiza wykresu 51. wskazuje na występowanie 
w bibliotekach zjawiska odwrotnego. Relacje pozostają na zbliżonym poziomie w latach 
2008-2010 (w odniesieniu do wynagrodzeń nawet do roku 2011). W kolejnych latach 
natomiast następuje ich systematyczny spadek (silniejszy w przypadku wynagrodzeń). 
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W ostatnim roku badanego okresu stosunek wynagrodzeń i pochodnych do wartości 
majątku trwałego bibliotek wyniósł ok. 100%, natomiast stosunek pozostałych kosztów 
funkcjonowania do wartości majątku trwałego – ok 33%.

5.3.4.  Koszty funkcjonowania muzeów

Struktura

Koszty funkcjonowania muzeów prowadzonych przez JST w okresie 2008-2016 przed-
stawia tabela 21. oraz wykresy 52. i 53.

Tabela 21.  Wydatki budżetów JST związane z funkcjonowaniem muzeów w okresie 
2004-2017 (w mln zł)

Rok Wynagrodzenia 
i pochodne

Materiały 
i energia Usługi obce Pozostałe

Ogółem

zm. %

2008 353 56 110 22 541

2009 388 59 113 21 581 7,3%

2010 404 64 120 19 607 4,5%

2011 428 66 123 21 639 5,2%

2012 449 72 113 23 657 2,8%

2013 466 75 115 24 681 3,6%

2014 499 78 138 28 743 9,1%

2015 537 84 157 31 809 8,9%

2016 575 90 175 35 876 8,2%

Źródło danych: GUS

Wykres 52.  Struktura kosztów 
funkcjonowania muzeów 
w 2016 r.
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Wykres 53.  Zmiany struktury kosztów 
funkcjonowania muzeów 
w latach 2008-2016 
(w pkt. proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W strukturze kosztów funkcjonowania muzeów pozycją dominującą są wynagrodze-
nia. Ich udział w kosztach ogółem sięga dwóch trzecich. Udział kosztów materiałów 
i  energii wynosi ok. 10%, zaś udział usług obcych przybiera wartości dwukrotnie 
wyższe. Pod tym względem struktura kosztów funkcjonowania muzeów przypomina 
strukturę kosztów funkcjonowania ośrodków kultury. W okresie objętym badaniem 
struktura kosztów funkcjonowania muzeów nie uległa praktycznie żadnym zmianom.

Dynamika

Na wykresie 54. przedstawiono porównanie dynamiki kosztów funkcjonowania 
muzeów z  dynamiką nominalnego PKB oraz wydatków bieżących (bez świadczeń 
na rzecz osób fizycznych). O  ile w  początkowych latach okresu objętego badaniem 
koszty funkcjonowania muzeów rosły wolniej albo w  tempie porównywalnym do 
tempa wzrostu stóp referencyjnych, począwszy od roku 2013 występowało zjawisko 
odwrotne. W latach 2014-2016 koszty funkcjonowania rosły o ponad 8%, parokrotnie 
przewyższając tempo wzrostu PKB i wydatków bieżących JST Charakterystyczna jest 
także zdecydowanie większa dynamika pozostałych kosztów funkcjonowania muzeów 
niż dynamika wynagrodzeń i pochodnych w latach 2014-2016.

Wykres 54.  Dynamika kosztów funkcjonowania muzeów a dynamika wydatków bieżących 
JST oraz nominalnego PKB w latach 2009-2016 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz rachunków narodowych

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych)

Relacja kosztów funkcjonowania muzeów do wartości wykorzystywanych przez nie 
rzeczowych aktywów trwałych (przedstawiona na wykresie 55.) wykazuje istotne 
podobieństwa do analogicznej relacji w  przypadku ośrodków kultury oraz teatrów 
i filharmonii. Aż do roku 2013 relacja ta maleje (zarówno w przypadku wynagrodzeń, 
jak i pozostałych kosztów funkcjonowania), następnie zaś ulega stabilizacji. Po roku 
2012 stosunek wynagrodzeń do wartości rzeczowych aktywów trwałych wynosił ok. 
15%, natomiast stosunek pozostałych kosztów funkcjonowania muzeów do rzeczo-
wego majątku trwałego – ok. 8%.

___zlecenie_004__.indb   114 2019-02-28   14:33:17



115

Wykres 55.  Relacja kosztów funkcjonowania muzeów do wartości rzeczowych aktywów 
trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności muzeów w latach 
2008-2016 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

5.4.  Koszty funkcjonowania samorządowych samodzielnych 
zakładów opieki zdrowotnej w latach 2004-2016

Struktura

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej składają właściwym służbom sta-
tystycznym sprawozdania z  wykonania podstawowych pozycji bilansu i  rachunku 
zysków i  strat w  poszczególnych latach kalendarzowych. Dane związane z  kontami 
wynikowymi oparte są na porównawczym wariancie rachunku zysków i strat i obej-
mują poszczególne podstawowe rodzaje kosztów zgodnie z  wykazem zawartym 
w załączniku do UR. W związku z tym wielkości kosztów poszczególnych rodzajów 
należy interpretować jako wielkości kosztów poniesionych w danym roku, nie zaś kosz-
tów dotyczących danego roku16. Koszty funkcjonowania samorządowych SPZOZ-ów, 
tj. koszty prowadzania przez samorządowe SPZOZ-y działalności operacyjnej (pod-
stawowej) w okresie objętym dostępnymi sprawozdaniami, tj. w okresie 2005-2016, 
zostały przedstawione w tabeli 22..

16 Zmiana stanu produktów, jako pozycja przekształcająca koszty poniesione w danym okresie na koszty 
dotyczące danego okresu, nie jest zresztą w przypadku SPZOZ-ów wielkością bardzo istotną. Przykładowo 
w badanym okresie maksymalną wartość – prawie 85 mln zł (zmniejszenie stanu) osiągnęła w 2012 r., kory-
gując koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji o 0,34%.
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Tabela 22.  Koszty prowadzenia przez samorządowe SPZOZ-y działalności podstawowej 
w okresie 2005-2016 (w mln zł)

Rok Wynagrodzenia 
i pochodne

Materiały 
i energia Remonty

Pozostałe 
usługi 
obce

Pozostałe 
koszty 

rodzajowe

Ogółem

zm. %

2005 8 694,6 3 795,0 140,2 2 132,9 301,7 15 064,3

2006 7 560,0 3 149,2 124,0 1 898,2 260,0 12 991,5 -13,7%

2007 12 050,2 4 411,2 170,8 2 880,1 356,8 19 869,1 52,9%

2008 13 614,7 4 880,5 204,2 3 833,0 364,3 22 896,8 15,2%

2009 14 405,4 5 484,9 240,1 4 670,2 380,9 25 181,5 10,0%

2010 14 079,3 5 655,7 225,1 4 893,7 371,4 25 225,2 0,2%

2011 13 799,1 5 822,4 204,7 5 106,2 390,7 25 323,1 0,4%

2012 13 489,5 5 826,0 203,3 5 290,6 444,1 25 253,6 -0,3%

2013 13 076,4 5 943,7 232,1 5 370,7 430,0 25 053,0 -0,8%

2014 13 026,8 6 153,3 234,6 5 752,8 415,2 25 582,7 2,1%

2015 13 235,8 6 352,3 254,0 5 993,3 392,4 26 227,9 2,5%

2016 13 951,8 6 575,0 253,6 6 395,4 378,8 27 554,7 5,0%

Źródło danych: sprawozdania składane przez samorządowe SPZOZ-y organom statystycznym

Wykres 56.  Struktura kosztów 
funkcjonowania 
samorządowych SPZOZ-ów 
w 2016 r.

50,6%

23,9%

16,9%

6,3%

1,4%

0,9%

wynagrodzenia i
pochodne

materiały i
energia

outsourcing usług
medycznych

pozostałe usługi
obce

pozostałe koszty

remonty

Wykres 57.  Zmiany struktury 
kosztów funkcjonowania 
samorządowych SPZOZ-ów 
w latach 2005-2016 
(w pkt. proc.)
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań składanych przez samorządowe SPZOZ-y właściwym 
służbom statystycznym

Zwraca uwagę umiarkowany (w porównaniu z  innymi badanymi usługami społecz-
nymi, tj. usługami w zakresie oświaty, kultury i opieki społecznej) udział wynagrodzeń 
w  kosztach funkcjonowania ogółem, sięgający na początku badanego okresu 60%, 
a następnie malejący do niespełna 51% w roku 2016. Z drugiej strony nie sposób nie 
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zwrócić uwagi na fakt, że w kosztach usług obcych istotne znaczenie ma outsourcing 
usług medycznych instytucjom zewnętrznym. W  roku 2005 wartość takich zleceń 
wynosiła 1 054,65 mln zł, co odpowiadało 46% kosztów usług obcych i niespełna 7% 
koszów funkcjonowania ogółem. W 2010 r. ich wartość wzrosła do 3 385,6 mln zł, co 
odpowiadało 66% kosztów usług obcych i ponad 13% kosztów funkcjonowania ogó-
łem, natomiast w roku 2016 wzrosła do 4 659,63 mln zł, stanowiąc 70% kosztów usług 
obcych i blisko 17% kosztów funkcjonowania ogółem. To właśnie wzrost roli odgry-
wanej przez outsourcing usług medycznych odpowiedzialny jest za znaczące zmiany 
w  strukturze kosztów funkcjonowania samorządowych SPZOZ-ów na  przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat (przedstawione na wykresach 56. i 57.).

Dynamika

Ze względu na systematycznie malejącą liczbę kontrolowanych przez JST podmiotów 
leczniczych działających w formie SPZOZ-ów, do badania dynamiki poszczególnych 
rodzajów kosztów i jej odnoszenia do dynamiki wydatków bieżących JST oraz dyna-
miki nominalnego PKB nie należy przywiązywać dużej wagi. Jedynie ogólnie można 
wskazać pewne zjawiska występujące w badanym okresie ze szczególnym natężeniem. 
Zmiany dynamiki kosztów prowadzenia działalności podstawowej przez samorządowe 
SPZOZ-y, z wyodrębnieniem kosztów wynagrodzeń (z pochodnymi) oraz pozostałych 
kosztów przedstawia wykres 58.

Wykres 58. D ynamika kosztów prowadzenia przez samorządowe SPZOZ-y działalności 
podstawowej a dynamika wydatków bieżących JST oraz nominalnego PKB 
w latach 2006-2016 (w %)
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań składanych przez samorządowe 
SPZOZ-y właściwym służbom statystycznym, wykonania budżetów JST oraz rachunków narodowych

Zwraca uwagę gwałtowne zwiększenie poziomu kosztów funkcjonowania samorządo-
wych SPZOZ-ów w 2007 r. Należy jednak zwrócić uwagę, że towarzyszył temu równie 
silny wzrost (o blisko 53%) przychodów ze sprzedaży usług Narodowemu Funduszowi 
Zdrowia. Ogólnie rzecz biorąc istnieje wyraźny i silny związek między poziomem kosz-
tów prowadzenia przez samorządowe SPZOZ-y działalności operacyjnej, a wartością 
usług finansowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W całym 
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badanym okresie koszty te stanowiły ok. 112% przychodów ze sprzedaży usług NFZ-
owi, a bez amortyzacji – od 103% do 108% tych przychodów. Druga narzucająca się 
obserwacja dotyczy silnej dynamiki kosztów usług medycznych zlecanych na zewnątrz 
w latach 2007-2009 oraz znaczącej – w porównaniu z innymi badanymi wielkościami – 
dynamiki tego rodzaju kosztów w kolejnych latach. Stabilizacja kosztów funkcjonowa-
nia samorządowych SPZOZ-ów ogółem po roku 2009 jest wynikiem malejącej liczby 
podmiotów leczniczych prowadzonych w tej formie. Iloraz kosztów funkcjonowania 
oraz liczby samorządowych SPZOZ-ów systematycznie rośnie (z wyjątkiem roku 2013; 
w roku 2009 wynosił niewiele ponad 18 mln zł, rok później prawie 20 mln zł, w roku 
2011 – 20,29 mln zł, w 2012 r. – 22,25 mln zł, w 2013 r. – 21,69 mln zł, w 2014 r. – 22,92 
mln zł, w 2015 r. – ponad 24 mln zł, a w roku 2016 – niespełna 26 mln zł).

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych)

Skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych to pojęcie, którego w badaniu używa 
się dla określenia przybliżonej wartości składników majątkowych powstałych (względ-
nie nabytych) w  rezultacie poniesionych nakładów inwestycyjnych, tj. rzeczowych 
aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i  prawnych („majątku trwałego”). 
Pojęcie to odzwierciedla długoterminową zależność wartości tych składników mająt-
kowych od wartości poniesionych w latach poprzedzających inwestycji, tj.:
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W  przypadku samorządowych SPZOZ-ów oparcie szacowania wartości majątku 
trwałego na skumulowanej wartości nakładów inwestycyjnych nie może mieć zastoso-
wania ze względu na malejącą liczbę tych jednostek (wskutek przekształceń w branży 
podmiotów leczniczych). Z tego powodu do określenia zależności między kosztami 
funkcjonowania samorządowych SPZOZ-ów a wartością ich majątku trwałego, jako 
wartość majątku trwałego przyjęto bilansową wartość rzeczowych aktywów trwałych 
powiększoną o  wartość bilansową wartości niematerialnych i  prawnych na koniec 
danego roku.

Po okresie istotnych wzrostów wartości majątku trwałego (2007-2012) pomimo stałego 
spadku liczby SPZOZ-ów nastąpiła stabilizacja tej wartości na poziomie ok. 18,5 mld 
zł. Można dostrzec związek między wzrostem wartości majątku trwałego SPZOZ-ów 
a intensywnością dokonywania wydatków budżetowych JST na ochronę zdrowia w for-
mie dotacji celowych w latach 2006-2010.

Relacja kosztów funkcjonowania SPZOZ-ów do wartości wykorzystywanych przez 
nie rzeczowych aktywów trwałych przedstawiono na wykresie 59.Zwraca uwagę gwał-
towny wzrost wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do wartości majątku trwałego 
SPZOZ-ów w roku 2007, a następnie okres spadku obejmujący lata 2007-2014. Wzrost 
relacji wynagrodzeń do wartości majątku SPZOZ-ów w latach 2014-2016 (2014 r. – 
67,6%, 2015 r. – 68,8%, 2016 – 72%) trudno uznać za bardzo znaczący. Podobnie, choć 
łagodniej, kształtuje się relacja pozostałych kosztów funkcjonowania z wyłączeniem 

___zlecenie_004__.indb   118 2019-02-28   14:33:18



119

nabywanych usług medycznych do  wartości majątku trwałego. Po silnym wzroście 
w roku 2007 (z ponad 40% do ponad 60%), po roku 2010 relacja ta stabilizuje się na 
poziomie ok. 45%, choć począwszy od roku 2013 można dostrzec jej niewielki wzrost. 
Analogicznie po 2013 r. nastąpił umiarkowany wzrost relacji wartości zlecanych usług 
medycznych do wartości majątku trwałego – od 20,4% (w 2012 r.) do 23,9% (w roku 
2013). Poczynione obserwacje nie uprawniają do  formułowania wniosku, zgodnie 
z którym inwestycje realizowane przez samorządowe SPZOZ-y prowadzą do większego 
niż proporcjonalny wzrostu kosztów funkcjonowania tych podmiotów leczniczych.

Wykres 59.  Relacja kosztów funkcjonowania samorządowych SPZOZ-ów do wartości 
rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych do ich prowadzenia w latach 
2006-2016 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań składanych przez samorządowe 
SPZOZ-y właściwym służbom statystycznym

5.5.  Koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych opieki 
społecznej

W podrozdziale zachowano wyodrębnienie z ogółu kosztów funkcjonowania kosztów 
(wydatków – dane pochodzą ze sprawozdań z wykonania budżetów JST) ponoszonych 
w związku z prowadzeniem domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej 
oraz ich odpowiedników w powiatach i województwach, ośrodków opiekuńczo-wycho-
wawczych oraz pozostałych jednostek (tj. ośrodków wsparcia, jak również jednostek 
specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych, ośrodków interwencji kryzy-
sowej, placówek wsparcia dziennego, ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnych 
ośrodków adopcyjnych, centrów integracji społecznej). Podział kosztów (wydatków) 
odpowiada konwencji przyjętej w podrozdziale 2.2.4 dla podziału kosztów funkcjono-
wania jednostek budżetowych działających w ramach systemu oświaty.

Dominującą pozycję kosztową stanowią w  przypadku wszystkich wyodrębnionych 
dla celów badania placówek wynagrodzenia (osobowe) wraz z pochodnymi, choć ich 
udział w  strukturze kosztów nie jest identyczny. W  ośrodkach pomocy społecznej 
oraz ich powiatowych i  regionalnych odpowiednikach wynosił w  badanym okresie 
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przeciętnie blisko 87%, co w przeważającej mierze jest wynikiem dominującego cha-
rakteru zadań administracyjnych wykonywanych przez te jednostki organizacyjne. 
W przypadku domów pomocy społecznej wskaźnik ten wynosił mniej niż 71%, w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych – ponad 73%, zaś w pozostałych jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej (których zasadnicza funkcja polega przecież na 
świadczeniu różnego rodzaju usług opiekuńczych) – niecałe 67%. Istotne różnice 
wykazuje także – w strukturze kosztów OPS i innych jednostek – udział materiałów 
i energii. W przypadku OPS jest on zdecydowanie mniejszy od udziału pozostałych 
usług obcych (tj. innych niż remontowych). Wynosił przeciętnie 4,5% (udział pozo-
stałych usług obcych – 7%). W przypadku pozostałych jednostek sięgał nawet 20% 
(w DPS – 21%, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 17,5%, w pozostałych 
jednostkach – 16,5%; przeciętne udziały pozostałych usług obcych wynosiły odpo-
wiednio 5,2%, 6,4% oraz 9,7%). Zwraca uwagę rosnąca tendencja udziału wynagrodzeń 
w kosztach ogółem w jednostkach świadczących usługi opiekuńcze, kosztem udziału 
materiałów i energii, jak również usług remontowych. Przykładowo koszty funkcjono-
wania domów pomocy społecznej przyrastały w badanym okresie przeciętnie o 3,95% 
(średnia geometryczna), natomiast koszty wynagrodzeń z pochodnymi rosły w tempie 
4,78%. Tendencja ta występuje skądinąd także w ośrodkach pomocy społecznej (i ich 
odpowiednikach), choć nie jest zaznaczona tak wyraźnie (przeciętne wskaźniki dyna-
miki wzrostu wynoszą odpowiednio 6,57% i 6,63%).

5.5.1.  Koszty funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej, powiatowych 
centrów pomocy rodzinie i regionalnych ośrodków pomocy społecznej

Struktura

Wysokość poszczególnych rodzajów kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy 
społecznej oraz odpowiedników tych jednostek organizacyjnych w powiatach i woje-
wództwach przedstawiono w tabeli 23., natomiast wykresy 60. i 61. przestawiają udziały 
i kategorii kosztów i ich zmiany w latach 2004-2017.

Z wyjątkiem szczególnego roku 2004 (w którym udział kosztów remontów w kosztach 
funkcjonowania ogółem ośrodków pomocy społecznej i analogicznych jednostek dzia-
łających w powiatach i województwach osiągnął wartość 7%) oraz roku 2009 (w któ-
rym udział pozostałych usług obcych był wyjątkowo duży [8,5%]), struktura kosztów 
funkcjonowania badanych jednostek nie ulegała zasadniczym zmianom. Od roku 
2010 zauważalne jest jednak zjawisko nieznacznego ograniczania znaczenia kosztów 
materiałów i energii oraz kosztów pozostałych usług obcych na rzecz wynagrodzeń 
i pochodnych. W 2011 r. udział wymienionych kosztów w kosztach ogółem wynosił 
odpowiednio 4,52%, 7,31% i 86,5%, natomiast 6 lat później 4,05%, 6,2% oraz 88,3%. 
Pomimo zupełnie różnych zadań tych jednostek struktura kosztów funkcjonowania 
OPS, PCPR i  WOPS na koniec okresu objętego badaniem nie odbiegała zatem od 
struktury kosztów funkcjonowania prowadzonych przez JST szkół i przedszkoli.
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Tabela 23.  Wydatki budżetów JST związane z funkcjonowaniem ośrodków pomocy 
społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i regionalnych ośrodków 
pomocy społecznej w okresie 2004-2017 (w mln zł)
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2004 1 064,6 59,4 9,5 89,2 0,0 1 222,7

2005 1 132,5 66,9 9,2 11,1 86,3 1 306,0 6,8%

2006 1 270,7 74,6 11,3 13,1 96,0 1 465,7 12,2%

2007 1 387,9 70,0 13,2 17,7 87,5 1 576,2 7,5%

2008 1 579,3 80,6 25,5 20,3 139,8 1 845,7 17,1%

2009 1 752,0 83,2 30,3 13,7 173,6 2 052,9 11,2%

2010 1 855,8 82,0 26,2 11,2 158,5 2 133,7 3,9%

2011 1 943,1 101,5 26,1 12,4 164,2 2 247,3 5,3%

2012 2 048,2 108,4 29,2 12,6 184,3 2 382,8 6,0%

2013 2 118,8 109,0 27,9 11,4 176,3 2 443,5 2,5%

2014 2 226,7 108,2 28,32 12,6 181,3 2 557,1 4,6%

2015 2 363,5 111,2 25,8 14,7 181,5 2 696,9 5,5%

2016 2 460,4 112,9 24,7 16,2 172,6 2 786,9 3,3%

2017 2 599,6 111,2 26,4 16,3 188,8 2 942,4 5,6%

Źródło danych: sprawozdania z wykonania budżetów JST

Wykres 60.  Struktura kosztów 
funkcjonowania OPS, PCPR 
i WOPS w 2017 r.
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Wykres 61.  Zmiana struktury kosztów 
funkcjonowania OPS, PCPR 
i WOPS w latach 2004-2017 
(w pkt. proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST
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Dynamika

Na wykresie 62. przedstawiono porównanie dynamiki kosztów funkcjonowania ośrod-
ków pomocy społecznej i  ich odpowiedników w  powiatach i  województwach oraz 
dynamiki nominalnego PKB i  dynamiki wydatków bieżących JST ogółem, ale bez 
świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wykres 62.  Dynamika kosztów funkcjonowania OPS, PCPR i ROPS a dynamika wydatków 
bieżących JST oraz nominalnego PKB w latach 2005-2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST oraz rachunków narodowych

Wydatki na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej oraz ich odpowiedników 
w  powiatach i  województwach w  badanym okresie rosły – co do zasady – szybciej 
niż zarówno nominalny PKB, jak i wydatki bieżące JST pomniejszone o świadczenia 
na  rzecz osób fizycznych (zasiłki – administracyjne świadczenia pieniężne finanso-
wane przede wszystkim ze środków z budżetu państwa). Szczególnie spektakularne 
różnice występowały w tym zakresie w roku 2008, 2009 oraz 2012. Zwracają jednak 
uwagę odmienne ścieżki zmiana wynagrodzeń oraz pozostałych pozycji kosztów. 
Wynagrodzenia praktycznie w  całym badanym okresie rosły szybciej lub przynaj-
mniej nie wolniej niż PKB i wydatki bieżące (wyjątkiem pod tym względem był rok 
2005, w którym nastąpił silny wzrost wydatków bieżących, oraz rok 2011, w którym 
nominalny wzrost PKB był istotnie wyższy od wzrostu kosztów funkcjonowania OPS). 
Pozostałe koszty funkcjonowania OPS przez większą część okresu 2004-2017 rosły wol-
niej niż PKB i wydatki bieżące albo wręcz malały. Zjawisko to jest szczególnie widoczne 
w  latach 2013-2014. W  ostatnim roku objętym badaniem zarówno wynagrodzenia 
i pochodne, jak i pozostałe koszty funkcjonowania analizowanych jednostek organi-
zacyjnych rosły w tempie odpowiadającym mniej więcej tempu wzrostu nominalnego 
PKB oraz wydatków bieżących JST.

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych)

Druga podstawowa miara zależności między kosztami funkcjonowania inwesty-
cji a  nakładami inwestycyjnymi została przedstawiona na wykresie 63. Stosownie 
do założeń przedstawionych w rozdziale 1. przyjęto, że wartość rzeczowych aktywów 
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trwałych wykorzystywanych do działalności OPS, PCPR i ROPS na koniec roku 2003 
stanowi dziesięciokrotność średniej arytmetycznej wydatków inwestycyjnych JST 
w tej grupie jednostek organizacyjnych w latach 2004-2006. Wartość ta w kolejnych 
latach stanowi sumę wartości na koniec roku 2003 oraz przyrostu wartości wskutek 
zrealizowanych inwestycji (mierzonych wielkością wydatków inwestycyjnych) oraz 
umorzenia z  zastosowaniem stopy 5%. Analiza relacji zachodzących między tak 
określoną wartością majątku a kosztami funkcjonowania badanych jednostek organi-
zacyjnych prowadzi do istotnego spostrzeżenia. Koszty wynagrodzeń rosną w tempie 
wyraźnie szybszym od przyrostu wartości majątku, zaś w odniesieniu do pozostałych 
kosztów funkcjonowania zwraca uwagę stabilizacja kosztów na poziomie ok. 70% 
wartości majątku począwszy od roku 2008 (jednak z zauważalną tendencją spadkową 
po roku 2015). Obserwacja ta pozwala na sformułowanie hipotezy, zgodnie z którą 
w badanej grupie jednostek organizacyjnych wielkość kosztów funkcjonowania – poza 
wynagrodzeniami (i  pochodnymi) – jest funkcją liniową wartości majątku zależnej 
w ostatecznym wymiarze od wysokości nakładów inwestycyjnych w poszczególnych 
latach. Wynagrodzenia rosną jednak szybciej. Zjawisko to jest więc analogiczne do 
tego, którego występowanie stwierdzono w odniesieniu do szkół.

Wykres 63.  Koszty funkcjonowania OPS, PCPR i ROPS a wartość rzeczowych aktywów 
trwałych wykorzystywanych do działalności OPS, PCPR i ROPS
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Źródło: opracowanie własne

5.5.2.  Koszty funkcjonowania domów pomocy społecznej

Struktura

W tabeli 24. oraz na wykresach 64. i 65. przedstawiono strukturę kosztów funkcjo-
nowania tworzonych i prowadzonych przez JST domów pomocy społecznej w latach 
2004-2017.
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Tabela 24.  Wydatki budżetów JST związane z funkcjonowaniem domów pomocy 
społecznej w okresie 2004-2017 (w mln zł)
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2004 1 004,0 341,1 0,0 40,6 74,5 1 460,3

2005 1 027,8 352,7 4,5 49,8 73,9 1 508,7 3,3%

2006 1 067,5 368,2 4,6 55,4 82,8 1 578,6 4,6%

2007 1 149,0 380,0 5,3 70,0 79,5 1 683,9 6,7%

2008 1 318,9 433,6 6,6 67,0 93,1 1 919,3 14,0%

2009 1 381,4 398,4 7,1 52,1 95,9 1 935,0 0,8%

2010 1 450,6 411,4 7,4 55,6 102,4 2 027,4 4,8%

2011 1 522,3 441,9 7,3 42,0 106,4 2 120,0 4,6%

2012 1 572,1 463,1 7,0 40,7 113,1 2 196,0 3,6%

2013 1 611,4 468,5 7,3 43,2 117,0 2 247,5 2,3%

2014 1 681,9 455,6 8,0 41,6 126,4 2 313,5 2,9%

2015 1 773,6 451,0 8,6 46,5 137,5 2 417,2 4,5%

2016 1 879,4 457,9 8,8 49,7 143,9 2 539,6 5,0%

2017 2 031,3 464,5 9,7 58,4 167,9 2 731,9 7,6%

Źródło danych: sprawozdania z wykonania budżetów JST

Struktura kosztów funkcjonowania prowadzonych przez JST domów pomocy spo-
łecznej uległa w okresie objętym badaniem widocznym zmianom. Po pierwsze malało 
znaczenie kosztów materiałów i energii. Średnia geometryczna ich wzrostu wyniosła 
2,4%, podczas gdy średnia geometryczna wzrostu wynagrodzeń – 5,57%, a  średnia 
geometryczna wzrostu pozostałych usług obcych – 6,4%. Miejsce „zwolnione” przez 
wydatki na materiały i  energię zajęły zatem przede wszystkim wynagrodzenia, któ-
rych udział w kosztach ogółem wzrósł z 68% w roku 2005 do 74% w 2017 r. Koszty 
remontów początkowo (do roku 2007) rosły, osiągając udział 4,2% kosztów ogółem, 
by w kolejnych latach spadać i począwszy od roku 2012 ustabilizować się na poziomie 
2% kosztów ogółem. Stosunkowo wysoki udział kosztów materiałów w kosztach ogó-
łem wyraźnie odróżnia strukturę kosztów domów pomocy społecznej od struktury 
kosztów ośrodków pomocy społecznej. Wciąż blisko dwudziestoprocentowy udział 
materiałów w kosztach funkcjonowania ogółem budzi raczej skojarzenia ze strukturą 
kosztów funkcjonowania samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowot-
nej. W obydwu przypadkach zwraca zresztą uwagę malejące znaczenie energii, która 
w polskich warunkach służy przede wszystkim do ogrzania budynków (w przypadku 
SPZOZ udział energii w kosztach materiałów i energii zmalał z 13% w 2005 r. do 9,3% 
w roku 2016, a w przypadku domów pomocy społecznej z 32,7% w 2004 r. do 27,7% 
w roku 2017).
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Wykres 64.  Struktura kosztów 
funkcjonowania domów 
pomocy społecznej w 2017 r.
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Wykres 65.  Zmiany struktury kosztów 
funkcjonowania domów 
pomocy społecznej w latach 
2004-2017 (w pkt. proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

Dynamika

Wielkości procentowych zmian podstawowych typów kosztów funkcjonowania 
domów pomocy społecznej na tle dynamiki nominalnego PKB oraz wydatków bieżą-
cych JST (pomniejszonych o świadczenia na rzecz osób fizycznych) została przedsta-
wiona na wykresie 66.

Wykres 66.  Dynamika kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej a dynamika 
wydatków bieżących JST oraz nominalnego PKB w latach 2005-2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST oraz rachunków narodowych

W  domach pomocy społecznej udział wydatków na wynagrodzenia i  pochodne 
wzrósł w badanym okresie z prawie 69% w 2004 r. do blisko 74% w roku 2016. Uwagę 
zwraca stabilizacja wydatków remontowych w  ujęciu realnym oraz zdecydowanie 
wyższy niż w przypadku pozostałych placówek udział materiałów i energii w kosztach 
funkcjonowania (w  domach pomocy społecznej średniorocznie blisko 22%, w  OPS 
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zaledwie 4,4%, w innych placówkach – ok. 17%). Tempo wzrostu kosztów funkcjono-
wania domów pomocy społecznej w latach 2005-2006 było wyraźnie niższe zarówno 
od dynamiki wydatków bieżących, jak i nominalnego PKB. Procesy odwrotne miały 
miejsce tylko w  roku 2008 i  w  latach 2016-2017. Zwraca uwagę fakt, że w  okresie 
2010-2015 dynamika kosztów funkcjonowania DPS ogółem odpowiadała dynamice 
PKB bądź dynamice wydatków bieżących. Wzrost kosztów pozostałych był wyraźnie 
wyższy od wzrostu wynagrodzeń jedynie w okresie 2005-2006. W latach 2007-2009 
oraz 2014-2017 można natomiast zaobserwować zdecydowanie wyższe tempo wzrostu 
wynagrodzeń. Wyraźnie widoczne są paralele w stosunku do analizowanej wcześniej 
dynamiki kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej (i ich odpowiedni-
ków w powiatach i województwach).

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych)

Kształtowanie się kosztów funkcjonowania DPS w  stosunku do wartości majątku 
oszacowanej zgodnie z założeniami przedstawionymi w rozdziale 1. również nasuwa 
skojarzenia z wynikami analogicznego badania przeprowadzonego w stosunku do OPS 
(a zatem także do najliczniejszej i najbardziej znaczącej fiskalnie grupy analizowanych 
jednostek organizacyjnych JST, czyli szkół). Po pierwsze, stosunek wynagrodzeń 
do  wartości majątku DPS wykazuje tendencję rosnącą. Wzrost ten jest szczególnie 
widoczny w okresie 2010-2017 (w latach wcześniejszych nie sposób mówić o jakim-
kolwiek trendzie w  tym zakresie). O  ile w roku 2010 wynagrodzenia wynosiły 77% 
wartości majątku, sześć lat później sięgały blisko 96% tej wartości, a  w  roku 2017 
osiągnęły wysokość prawie 100% wartości majątku. Po drugie, stosunek pozostałych 
kosztów funkcjonowania do wartości majątku pozostawał względnie stabilny w całym 
okresie objętym badaniem. W 2004 r. wyniósł 33%, w roku 2008 wzrósł jednorazowo 
do 37%, natomiast w okresie 2015-2017 wahał się w wąskim przedziale od 33% do 31%.

Wykres 67.  Relacja kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej do wartości 
rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych do działalności domów 
w latach 2004-2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne
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5.5.3.  Koszty funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych

Struktura

Strukturę kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych przedsta-
wiono liczbowo w tabeli 25., zaś graficznie – na wykresach 68. i 69.

Tabela 25.  Wydatki budżetów JST związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-
wychowawczych w okresie 2004-2017 (w mln zł)
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2004 362,5 101,7 0,0 14,6 23,8 502,7

2005 372,0 100,1 2,2 13,9 28,8 517,1 2,8%

2006 385,2 108,8 3,0 17,8 30,5 545,4 5,5%

2007 410,2 111,1 3,7 22,0 30,1 577,2 5,8%

2008 454,3 116,2 4,6 20,4 39,0 634,7 9,9%

2009 494,0 115,6 5,0 18,4 39,6 672,6 5,0%

2010 525,0 117,9 4,9 18,2 40,9 706,8 5,1%

2011 548,9 120,1 5,2 11,5 46,1 731,8 3,5%

2012 552,6 119,2 4,4 9,7 49,2 735,2 0,5%

2013 551,2 117,1 4,6 6,8 50,1 729,9 -0,7%

2014 536,6 118,1 4,9 9,3 54,7 723,6 -0,8%

2015 549,6 117,2 5,2 12,8 61,1 746,0 3,1%

2016 571,8 114,3 5,4 10,8 62,1 764,4 2,4%

2017 575,6 111,4 4,8 8,9 61,4 762,1 -0,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST

Zasadnicza zmiana dokonująca się w strukturze kosztów funkcjonowania placówek 
opiekuńczo-wychowawczych w badanym okresie polega (podobnie jak w przypadku 
domów pomocy społecznej) na spadku udziału wydatków na materiały i  energię. 
W roku 2004 sięgał on 20%, w 2017 r. spadł do 15%. Znaczenie kosztów energii dla 
kosztów funkcjonowania placówek jest zbliżone do sytuacji domów pomocy społecznej 
(ok. 1/4 wydatków na materiały i energię), natomiast znaczenie kosztów żywności – 
mniejsze (ok. 31% wydatków na materiały i energię w przypadku placówek oraz ok. 37 
w przypadku DPS-ów). Znacząco wzrósł natomiast udział wynagrodzeń i pochodnych 
(z 72% w 2005 r. do 75,5% w 2010 r. i ponad 74% w roku 2017). Wzrosło także znacze-
nie pozostałych usług obcych. W ostatnim roku badanego okresu ich udział wyniósł 
ponad 8%, podczas gdy w  2004  r. – tylko 4,75%. Wydatki na remonty odgrywały 
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większą rolę w okresie do 2010 r. (ich udział w kosztach ogółem wynosił wtedy od 2,5% 
do blisko 4%); w następnych latach ich udział ustabilizował się na poziomie ok. 1,5%.

Wykres 68.  Struktura kosztów 
funkcjonowania placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
w 2017 r.
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Wykres 69.  Zmiana struktury 
funkcjonowania placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
w latach 2004-2017 
(w pkt. proc.)

3,4

-5,6

3,3

-1,7

0,6

-10 -5 0 5

wynagrodzenia
osobowe i pochodne

materiały i energia

pozostałe usługi obce

remonty

wynagrodzenia
bezosobowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

Dynamika

Wykres 70. prezentuje ewolucję dynamiki wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów 
funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez JST 
w latach 2005-2017.

Wykres 70.  Dynamika kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych 
a dynamika wydatków bieżących JST oraz nominalnego PKB w latach 
2005-2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST oraz rachunków narodowych

W przeciwieństwie do dynamiki kosztów funkcjonowania OPS i DPS koszty funkcjo-
nowania palcówek opiekuńczo-wychowawczych nie wykazują żadnego trendu, który 
dałby się zestawić z trendami kształtowania się nominalnego PKB i wydatków bieżą-
cych pomniejszonych o  świadczenia na rzecz osób fizycznych. W  latach 2005-2007 

___zlecenie_004__.indb   128 2019-02-28   14:33:20



129

oraz 2011-2014 dynamika kosztów funkcjonowania była istotnie niższa od dynamiki 
PKB i wydatków bieżących, jednak w 2006 r. oraz w roku 2014 koszty inne niż wyna-
grodzenia znacząco wzrosły. Zwraca uwagę fakt, że w żadnym z lat objętych badaniem 
wzrost kosztów funkcjonowania placówek nie był wyższy od obydwu pozostałych 
badanych stóp wzrostu, zaś w latach 2013-2014 oraz w roku 2017 dynamika kosztów 
funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych była ujemna. W  roku 2008, 
2010 i  2016 dynamika tych kosztów odpowiadała, ogólnie rzecz biorąc, dynamice 
nominalnego PKB i wydatków bieżących JST.

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych)

Analiza wysokości poszczególnych kosztów funkcjonowania w  okresie 2005-2017 
potwierdza istnienie związku między skonwencjonalizowaną dla potrzeb badania war-
tością majątku placówek opiekuńczo-wychowawczych a poziomem najważniejszych 
rodzajów kosztów. Zauważalna jest zwłaszcza stabilizacja innych niż wynagrodzenie 
(i pochodne) kosztów funkcjonowania, począwszy od roku 2011 na poziomie 41-43% 
wartości majątku. Relacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń systematycz-
nie malała w okresie 2005-2014, zaś w latach kolejnych (zwłaszcza w 2016 r.) rosła. 
W ostatnim roku objętym badaniem nastąpił jednak jej ponowny spadek. Obserwacja 
dotycząca wynagrodzeń odbiega od zjawisk zaobserwowanych w  przedstawionych 
wcześnie jednostkach organizacyjnych opieki społecznej, co może wynikać – jak się 
wydaje – z przewagi inwestycji modernizacyjnych nad inwestycjami typu greenfield. 
Z kolei potwierdza się spostrzeżenie o zależności pozostałych kosztów funkcjonowania 
od wartości obiektów wykorzystywanych do świadczenia usług.

Wykres 71.  Relacja kosztów funkcjonowania OPS, PCPR i ROPS do wartości rzeczowych 
aktywów trwałych wykorzystywanych do działalności tych placówek w latach 
2004-2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne
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5.5.4.  Koszty funkcjonowania pozostałych jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej17

Struktura

Strukturę kosztów funkcjonowania pozostałych samorządowych jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej przedstawiono w tabeli 26. oraz graficznie na wykresach 
72. i 73.

Tabela 26.  Wydatki budżetów JST związane z funkcjonowaniem pozostałych jednostek 
organizacyjnych opieki społecznej w okresie 2004-2017 (w mln zł)
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2004 136,9 35,4 0,0 8,2 25,6 206,2

2005 157,0 50,2 3,8 13,5 26,8 251,4 21,9%

2006 182,7 59,2 5,5 19,8 28,7 296,0 17,8%

2007 210,8 64,4 7,8 23,2 30,9 337,2 13,9%

2008 244,4 70,4 9,7 25,6 35,8 386,1 14,5%

2009 273,9 64,2 9,1 14,1 36,6 397,9 3,0%

2010 279,9 63,0 8,8 14,6 37,8 404,1 1,6%

2011 294,8 71,1 9,0 11,7 40,2 426,8 5,6%

2012 322,0 79,6 15,1 14,3 43,7 474,7 11,2%

2013 355,2 81,5 25,0 17,8 48,0 527,5 11,1%

2014 396,5 82,6 30,8 14,6 53,4 578,1 9,6%

2015 444,4 82,7 30,7 20,0 61,5 639,4 10,6%

2016 498,6 88,6 27,6 14,6 67,4 696,8 9,0%

2017 544,9 88,3 21,8 12,5 71,4 739,0 6,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST

Przez większą część okresu objętego badaniem stabilne pozostawały jedynie koszty 
pozostałych usług obcych – od roku 2006 ich udział w kosztach ogółem wynosił ok. 
9,5%. Istotnym wahaniom podlegały natomiast udziały pozostałych pozycji koszto-
wych. Wydatki na  remonty początkowo rosły, osiągając prawie siedmioprocentowy 
udział w  kosztach w  2007  r., by spaść do poziomu 2% i  nawet 1,7% odpowiednio 
w roku 2016 i 2017. Udział materiałów i energii po okresie wahań (2004-2012) podlegał 

17 W  grupie pozostałych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej mieszczą się ośrodki wsparcia, 
a ponadto jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej, 
placówki wsparcia dziennego, ośrodki adopcyjne i interwencyjne ośrodki adopcyjne oraz centra integracji 
społecznej.
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systematycznym spadkom, wynosząc w  ostatnim roku objętym badaniem niespełna 
12%. Silnym wahaniom w pierwszych latach badanego okresu podlegał także udział 
wynagrodzeń. W 2004 r. wynosił 66,4% kosztów funkcjonowania ogółem, przez następ-
nych kilka lat nie przekraczał 64%, w latach 2009-2015 ustabilizował się na poziomie ok. 
69%, zaś w latach 2016 i 2017 wzrósł odpowiednio do 71,5% oraz blisko 74%.

Wykres 72.  Struktura kosztów 
funkcjonowania pozostałych 
jednostek organizacyjnych 
opieki społecznej w 2017 r.
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Wykres 73.  Zmiany struktury kosztów 
funkcjonowania pozostałych 
jednostek organizacyjnych 
opieki społecznej w latach 
2004-2017 (w pkt. proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST

Dynamika

Na wykresie 74. przedstawiono kształtowanie się dynamiki kosztów funkcjonowania 
pozostałych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w latach 2004-2017.

Wykres 74.  Dynamika kosztów funkcjonowania pozostałych jednostek organizacyjnych 
opieki społecznej a dynamika wydatków bieżących JST oraz nominalnego PKB 
w latach 2005-2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetów JST oraz rachunków narodowych
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Dynamika kosztów funkcjonowania pozostałych jednostek opieki społecznej była 
przez większą część okresu objętego badaniem zdecydowanie wyższa od dynamiki 
PKB i wydatków bieżących pomniejszonych o świadczenia na rzecz osób fizycznych. 
Zjawisko to wystąpiło już w  okresie 2005-2008, a  zwłaszcza w  dwóch pierwszych 
latach tego okresu. Nasiliło się natomiast po roku 2012. Koszty funkcjonowania tych 
jednostek przyrastały wówczas średniorocznie o ponad 10% (średnia geometryczna), 
podczas gdy nominalny PKB oraz wydatki bieżące zwiększały się przeciętnie o niewiele 
ponad 3%. Wyraźne załamanie tej dynamiki nastąpiło w latach 2009-2011, choć warto 
zauważyć, że zarówno w  roku 2009, jak i  dwa lata później tempo wzrostu kosztów 
funkcjonowania przewyższało tempo wzrostu wydatków bieżących. Zróżnicowane 
było tempo wzrostów i spadków dwóch wyodrębnionych dla celów badania kosztów 
funkcjonowania, przy czym amplituda wahań kosztów innych niż  wynagrodzenia 
i pochodne była wyraźnie wyższa. Szczególnie silny wzrost (o ponad 36%) miał miej-
sce w roku 2005, zaś spadek (o blisko 12,5%) w roku 2009. W okresie ostatnich kilku 
lat (podobnie jak w przypadku ośrodków pomocy społecznej oraz domów pomocy 
społecznej) tempo wzrostu wynagrodzeń było wyraźnie wyższe od tempa wzrostu 
pozostałych kosztów.

Koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego (skumulowana wartość nakła-
dów inwestycyjnych)

Relacja kosztów wynagrodzeń do skonwencjonalizowanej wartości majątku pozosta-
łych jednostek/placówek opieki społecznej odzwierciedla w znacznej mierze zjawiska 
obserwowane w zakresie dynamiki tych kosztów. Po stałym wzroście w okresie 2004-
2008 nastąpiło odwrócenie trendu związane z  załamaniem dynamiki wynagrodzeń 
w latach 2009-2011. Od roku 2011 stosunek wynagrodzeń do wartości majątku znowu 
systematycznie wzrastał, by w 2016 r. przekroczyć wartość 100%. W odniesieniu do 
pozostałych kosztów można wskazać podobne tendencje, z wyjątkiem systematycz-
nego wzrostu po roku 2011. Począwszy od roku 2013 badana relacja mieściła się 
w przedziale 41-42%, jednak w ostatnim roku objętym badaniem zmalała do 37%.

Wykres 75.  Relacja kosztów funkcjonowania pozostałych jednostek organizacyjnych opieki 
społecznej do wartości rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych do 
ich działalności w latach 2004-2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne
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6. Analiza kosztów funkcjonowania szkół na poziomie 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

6.1.  Cel, przedmiot i metoda analizy

Celem analizy jest weryfikacja hipotez dotyczących związków między ponoszeniem 
nakładów inwestycyjnych a wydatkami na funkcjonowanie poszczególnych rodzajów 
jednostek organizacyjnych tworzonych i  prowadzonych przez JST w  dziedzinach 
objętych badaniem. Hipotezy sformułowane zostały na podstawie obserwacji wielko-
ści inwestycji wszystkich JST oraz poszczególnych kosztów funkcjonowania różnych 
samorządowych jednostek organizacyjnych ponoszonych przez wszystkie JST przed-
stawionych w rozdziale 4 („koszty funkcjonowania a wartość majątku trwałego [sku-
mulowana wartość nakładów inwestycyjnych”]). W największym uogólnieniu można 
podsumować te obserwacje czterema zasadniczymi konstatacjami:

zz powiększaniu majątku trwałego poszczególnych grup jednostek organizacyjnych 
wskutek realizacji inwestycji towarzyszy wzrost kosztów funkcjonowania tych 
jednostek organizacyjnych;

zz w przypadku instytucji opieki społecznej i w pewnym stopniu szkół tempo wzro-
stu kosztów wynagrodzeń jest wyższe od tempa wzrostu pozostałych kosztów 
funkcjonowania;

zz w zależności od przyjęcia określonej konwencji mierzenia wartości majątku trwa-
łego poszczególnych grup jednostek organizacyjnych można stwierdzić, że koszty 
wynagrodzeń rosną szybciej od wartości majątku trwałego. W związku z tym ich 
stosunek do wartości tego majątku ma tendencję rosnącą. Koszty względnie rosną 
nie wolniej niż wartość majątku trwałego, a więc ich stosunek do wartości tego 
majątku ma tendencję stabilną;

zz w zależności od przyjęcia określonej konwencji mierzenia wartości majątku trwa-
łego poszczególnych grup jednostek organizacyjnych można stwierdzić, że pozo-
stałe koszty funkcjonowania rosną w  tempie odpowiadającym tempu wzrostu 
majątku trwałego. W związku z  tym ich stosunek do wartości tego majątku ma 
tendencję stabilną. Koszty względnie rosną w tempie niższym niż tempo wzrostu 
wielkości majątku trwałego, a więc ich stosunek do wartości tego majątku maleje.

Z powyższych konstatacji intuicyjnie można wyprowadzić wniosek o istnieniu związku 
przyczynowego między wysokością nakładów inwestycyjnych (rozmiarami działalno-
ści inwestycyjnej) w określonej grupie jednostek organizacyjnych a kwotami kosztów 
funkcjonowania tych jednostek organizacyjnych. Innymi słowy, inwestycje prowadzą 
zasadniczo do zwiększenia stanu kontrolowanych środków trwałych (oraz wartości 
niematerialnych i  prawnych). Z  kolei zwiększenie stanu kontrolowanych środków 
trwałych (oraz wartości niematerialnych i prawnych) prowadzi, co do zasady, do wzro-
stu kosztów związanych z eksploatacją tych środków trwałych. Należy podkreślić, iż 
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jest to intuicyjne rozumowanie (choć oparte na obserwacji ogólnych wielkości), które 
nie uwzględnia jednak sui generis „nieregularności” wynikających z  wielu zjawisk. 
Po pierwsze, nakłady inwestycyjne mogą prowadzić nie tylko do zwiększenia „stanu” 
środków trwałych, ale także do podniesienia czy poprawy stanu posiadanego (ulepsze-
nie, modernizacja). Ulepszenie polega na doprowadzeniu do zwiększenia początkowej 
wartości użytkowej środka trwałego (tzn. wartości użytkowej w chwili przyjęcia do 
używania), zaś wartość użytkowa może być mierzona różnymi miarami (np. okresem 
używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy 
środka trwałego, ale także kosztami eksploatacji tego środka). Możliwe jest zatem, że 
wraz ze wzrostem nakładów na inwestycje modernizacyjne, koszty funkcjonowania 
jednostek prowadzących działalność w oparciu o zrealizowane inwestycje będą malały, 
a nie rosły. Po drugie, zróżnicowany stopień wykorzystania zasobów umożliwiających 
świadczenie usług w  badanych dziedzinach zadań publicznych może prowadzić do 
występowania pewnych korzyści skali prowadzących do ograniczania przyrostu kosz-
tów funkcjonowania proporcjonalnych do przyrostu wartości majątku trwałego.

Z tego względu istotne jest zbadanie zależności między wysokością nakładów inwe-
stycyjnych a kosztami funkcjonowania jednostek organizacyjnych w poszczególnych 
jednostkach samorządu terytorialnego. Dopiero bowiem na poziomie poszczegól-
nych jednostek będzie można zaobserwować zjawiska uprawdopodabniające istnienie 
związków przyczynowych między nakładami inwestycyjnymi a  wielkością kosztów 
funkcjonowania inwestycji. W tym celu spośród dziedzin zadań publicznych objętych 
badaniem wybrano realizowane przez gminy i  miasta na prawach powiatu inwe-
stycje „oświatowe”, tj. inwestycje służące do prowadzenia działalności przez szkoły 
i przedszkola. Wybór tej właśnie dziedziny i grupy jednostek organizacyjnych wynika 
z następujących przesłanek. Po pierwsze, fiskalne znaczenie kosztów funkcjonowania 
jednostek działających w  sferze zadań oświatowych jest nieporównanie większe od 
fiskalnego znaczenia kosztów funkcjonowania jakiejkolwiek innej grupy jednostek. 
Jak była o tym mowa w rozdziale 3.6, koszty funkcjonowania szkół i przeszkoli pochła-
niają przeciętnie 40% wydatków bieżących gmin i miast na prawach powiatu ogółem, 
podczas gdy udział w wydatkach bieżących kosztów funkcjonowania kolejno drugiej 
istotnej fiskalnie grupy – jednostek opieki społecznej – sięga niespełna 6%. Po drugie, 
szkoły (i do pewnego stopnia przedszkola) jako filar całego systemu oświaty tworzone 
i  prowadzone są praktycznie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego 
„szczebla podstawowego”, tj. gminy i miasta na prawach powiatu. Po trzecie, zapew-
nienie możliwości realizacji obowiązku szkolnego i wychowania przedszkolnego jest 
zadaniem tworzącym po stronie obywateli uprawnienie administracyjne. Zadanie to 
wykonywane jest w ramach prawnych określonych w formie powszechnie stosowanych 
standardów (w szczególności określanych przez właściwego ministra wymagań wobec 
szkół i przedszkoli dotyczących prawidłowości i  skuteczności procesów kształcenia, 
wychowania i opieki, podstaw programowych kształcenia, organizacji roku szkolnego, 
szczegółowej organizacji szkół i  przedszkoli, ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i  higieny obowiązujących w  szkołach i  przedszkolach). Po czwarte, szkoły i  przed-
szkola tworzone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego funkcjonują 
w  postaci (formie) jednostek budżetowych. Wszystkie ich koszty ponoszone jako 
wydatki stanowią więc zarazem wydatki budżetów. Sprawozdawczość budżetowa 
dostarcza zatem informacji o wydatkach szkół i przedszkoli w znacznej szczegółowości 
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odpowiadającej paragrafom klasyfikacji budżetowej. Po piąte, choć szkoły tworzone 
i  prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego różnych „szczebli”, sam 
podział zadań między poszczególne „szczeble” wskazuje na szczególne znaczenie szkół 
prowadzonych przez gminy (i  miasta na prawach powiatu). Podział wydatków JST 
związanych z wykonywaniem zadań oświatowych w okresie 2004-2017 przedstawia 
się następująco: gminy i miasta realizowały przeciętnie 94% wydatków inwestycyjnych 
(omówionych w rozdziale 3.2), 90% wydatków na wynagrodzenia (osobowe i nieoso-
bowe) i pochodne oraz 91,5% pozostałych wydatków stanowiących koszty funkcjono-
wania (omówione w rozdziale 4.2).

W  celu przeprowadzenia analizy dla każdej gminy i  każdego miasta na prawach 
powiatu zgromadzono dla każdego roku okresu 2004-2017 następujące dane:

wykorzystując system sprawozdawczości budżetowej

zz wydatki inwestycyjne szkół i przedszkoli (zgodnie z opartą na klasyfikacji budżeto-
wej definicją wydatków inwestycyjnych przedstawioną w rozdziale 1),

zz wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne stanowiące koszty funkcjo-
nowania szkół i przedszkoli (zgodnie z opartą na klasyfikacji budżetowej definicją 
wynagrodzeń przedstawioną w rozdziale 1),

zz pozostałe koszty funkcjonowania obejmujące koszty materiałów i  energii, oraz 
koszty remontów i  pozostałe usługi obce, zgodnie ze stosownymi, opartymi na 
klasyfikacji budżetowej definicjami przedstawionymi w rozdziale 1)

oraz wykorzystując Bank Danych Lokalnych GUS

zz liczbę mieszkańców (na koniec grudnia każdego roku).

Zgromadzone dane zostały przedstawione w załączniku nr 1 do Raportu

Analiza obejmuje w szczególności:

zz zbadanie wpływu wielkości wydatków inwestycyjnych poszczególnych JST w dzie-
dzinie oświaty na wysokość kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli;

zz zbadanie związków między skonwencjonalizowaną wartością majątku szkół 
i  przedszkoli w  poszczególnych JST a  wielkością kosztów funkcjonowania szkół 
i przedszkoli.

6.2. Wielkość wydatków inwestycyjnych a wysokość kosztów 
funkcjonowania szkół i przedszkoli

Wpływ wielkości wydatków inwestycyjnych na koszty funkcjonowania jednostek 
organizacyjnych (w szczególności szkół i przedszkoli) można badać w różny sposób, 
weryfikując jednak zawsze podstawową hipotezę, zgodnie z którą koszty funkcjono-
wania pewnych jednostek organizacyjnych w określonych latach zależą od wydatków 
inwestycyjnych „tych jednostek”18 w latach poprzednich, czyli:

18 Zastosowanie cudzysłowu wynika ze specyfiki funkcjonowania badanych jednostek organizacyjnych, tj. 
szkół i przedszkoli, jako jednostek budżetowych.
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Według powyższej hipotezy poszczególne rodzaje kosztów funkcjonowania (k1, k2 …), 
a w szczególności wynagrodzenia i pozostałe koszty ponoszone w danym roku, stano-
wią funkcję szeregu czynników, wśród których znajdują się również kwoty wydatków 
inwestycyjnych ponoszonych w latach ubiegłych. Jeżeli badany okres będzie dostatecz-
nie długi, można przejść do porządku dziennego nad oczywistym stwierdzeniem, że 
nie wszystkie wydatki inwestycyjne ponoszone w danym roku budżetowym stanowią 
koszty wytworzenia względnie nabycia środków trwałych (wartości niematerialnych 
i prawnych) oddanych do używania w roku następnym.

Jedną z bardziej radykalnych metod badania wpływu wielkości inwestycji na koszty 
funkcjonowania inwestycji jest zestawienie dla każdej JST dwóch podstawowych 
wielkości: 1) sumy nakładów inwestycyjnych w okresie od roku T do roku T+t oraz 
zmiany kosztów funkcjonowania inwestycji w roku T+t+1 w stosunku kosztów funk-
cjonowania inwestycji w roku T+1. Ponieważ nominalne kwoty wydatków ponoszo-
nych przez poszczególne JST są co do zasady nieporównywalne, kwoty te podzielono 
przez liczbę mieszkańców danej JST w każdym z badanym lat. Dla zminimalizowania 
nieregularności wynikających ze zdarzeń jednorazowych porównano sumy nakładów 
inwestycyjnych na mieszkańca w  latach 2004-2015 z  procentową zmianą średniej 
arytmetycznej kosztów funkcjonowania inwestycji w  latach 2015-2017 w  stosunku 
do średniej arytmetycznej kosztów funkcjonowania inwestycji w  latach 2004-2006. 
Sposób ten można wyjaśnić na przykładzie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (jako 
jednego ze składników kosztów funkcjonowania ogółem) ponoszonych przez położoną 
w powiecie głogowskim wiejską gminę Kotla.

Wydatki inwestycyjne Kotli na szkoły i przedszkola osiągały w poszczególnych latach 
następujące kwoty:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0 6.902 0 61.566 1.155.8313.218.197 9.149 8.285 0 0 9.490 5.400 143.849 1.676.940

a koszty wynagrodzeń i pochodnych – następujące:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2.067. 792 2.100. 045 2.117. 007 2.270. 990 2.359. 134 2.418. 201 2.774. 514 2.961. 930 3.095. 785 3.149. 760 3.174. 593 3.283. 877 3.500. 075 3.776. 015

Ponieważ liczba mieszkańców Kotli wynosiła:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4 066 4 121 4 125 4 128 4 141 4 201 4 314 4 341 4 380 4 391 4 438 4 461 4 430 4 415

inwestycje na mieszkańca i wynagrodzenia na mieszkańca wyniosły odpowiednio:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inw 0 2 0 15 279 766 2 2 0 0 2 1 32 380

wyn 509 510 513 550 570 576 643 682 707 717 715 736 790 855
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Suma nakładów inwestycyjnych na mieszkańca w okresie 2004-2015 wyniosła 1 069 zł, 
średnia arytmetyczna wynagrodzeń na mieszkańca w latach 2004-2006 – 510 zł, zaś 
średnia arytmetyczna wynagrodzeń na mieszkańca w  latach 2015-2017 – 794 zł. 
Procentowa zmiana drugiej średniej w stosunku do pierwszej wynosi 56%. Oznacza 
to, że inwestycje o wartości 1 069 zł „wygenerowały” (wespół z innymi czynnikami) 
wzrost kosztów wynagrodzeń o 56%.

Wyniki obliczeń w odniesieniu do wynagrodzeń i pochodnych dla wybranych grup 
JST (tj. dla 10 gmin z największą sumą inwestycji na mieszkańca w okresie 2004-2015, 
10 gmin ze średnią sumą inwestycji na mieszkańca oraz 10 gmin z jednymi z najniż-
szych sumami inwestycji na mieszkańca w tym samym okresie) zostały przedstawione 
w tabeli 27.

Tabela 27.  Rezultaty obliczeń dla wybranych grup JST w odniesieniu do wynagrodzeń 
i pochodnych

Nazwa WK-PK-GK suma inwestycji pc przyrost 
wynagrodzeń

gminy z największą sumą inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015

Rząśnia 100 905 7 019,9 55,2%

Lesznowola 141 803 4 782,4 158,5%

Grębocice 021 603 4 285,0 87,1%

Kosakowo 221 105 4 225,0 76,9%

Nadarzyn 142 105 4 222,3 106,3%

Kobierzyce 022 305 3 570,5 53,1%

Dopiewo 302 105 3 533,9 110,8%

Podkowa Leśna 140 502 3 533,7 84,5%

Sulęczyno 220 507 3 292,3 90,9%

Szczerców 100 107 3 109,4 122,1%

gminy z przeciętną sumą inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015

Młodzieszyn 142 804 570,6 64,5%

Jabłonowo 
Pomorskie

040 207 570,5 65,1%

Drużbice 100 103 570,4 28,2%

Gardeja 220 702 570,0 71,0%

Werbkowice 060 408 569,9 -14,8%

Alwernia 120 301 568,5 52,5%

Cieszanów 180 902 568,3 9,7%

Zambrów 201 405 568,2 39,5%

Lądek-Zdrój 020 808 567,6 51,5%

Powidz 302 305 567,4 59,4%
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Nazwa WK-PK-GK suma inwestycji pc przyrost 
wynagrodzeń

gminy z jednymi z najniższych sumami inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015

Radków 261 304 8,6 117,4%

Dłutów 100 803 8,6 87,6%

Horodło 60 403 8,6 54,6%

Klucze 121 204 8,4 48,4%

Wojsławice 60 313 8,4 18,1%

Tarnowskie Góry 241 304 8,2 56,2%

Biesiekierz 320 902 8,1 64,1%

Narewka 200 509 8,1 41,5%

Łubniany 160 905 8,1 67,6%

Kiernozia 100 505 9,0 91,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych JST

Już pobieżne spojrzenie na powyższe wielkości wskazuje na zawodność ogólnego zało-
żenia o wpływie wysokości nakładów inwestycyjnych na podstawowy składnik kosztów 
funkcjonowania szkół i przedszkoli, tj. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 
W grupie JST o najwyższej sumie inwestycji „oświatowych” na mieszkańca występują 
również takie jednostki, w  których wzrost wynagrodzeń jest znacznie wyższy od 
średniego dla wszystkich gmin i miast na prawach powiatu (57%), przede wszystkim 
Lesznowola, Szczerców i Dopiewo. Z drugiej strony w Rząśni, która pod względem 
inwestycji oświatowych na mieszkańca góruje nawet nad pozostałymi JST z tej samej 
grupy, wzrost wynagrodzeń pozostawał nieco niższy od przeciętnego. W grupie JST 
o średniej sumie inwestycji „oświatowych” na mieszkańca zwracają uwagę Werbkowice 
i  Cieszanów, w  których wynagrodzenia odpowiednio spadły albo pozostawały na 
zbliżonym poziomie. Natomiast w grupie JST o najniższych sumach inwestycji uwagę 
zwraca Radków, tzn. gmina, w której wzrost wynagrodzeń przekraczał średni poziom 
przeszło dwukrotnie.

Współczynnik korelacji między sumą inwestycji „oświatowych” na mieszkańca a wzro-
stem wynagrodzeń i  pochodnych wynosi zaledwie 0,14, przy czym nie występują 
praktycznie w tym zakresie różnice między poszczególnymi typami i podtypami JST 
(współczynnik korelacji obliczony dla miast na prawach powiatu wynosi 0,156, dla 
gmin miejskich – 0,22, dla gmin wiejskich – 0,14, dla gmin miejsko-wiejskich – 0,152).

Analogiczne obliczenia wykonano dla pozostałych składników kosztów funkcjono-
wania, tj. kosztów materiałów i energii, kosztów remontów oraz kosztów pozostałych 
usług obcych. Ich wyniki przedstawia tabela 28.
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Tabela 28.  Rezultaty obliczeń dla wybranych grup JST w odniesieniu do pozostałych 
kosztów funkcjonowania

Nazwa WK-PK-GK suma inwestycji pc
przyrost 

pozostałych 
kosztów

gminy z największą sumą inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015

RZĄŚNIA 100 905 7 019,9 143,8%

LESZNOWOLA 141 803 4 782,4 38,0%

GRĘBOCICE 021 603 4 285,0 128,2%

KOSAKOWO 221 105 4 225,0 112,0%

NADARZYN 142 105 4 222,3 78,0%

KOBIERZYCE 022 305 3 570,5 99,1%

DOPIEWO 302 105 3 533,9 123,4%

PODKOWA LEŚNA 140 502 3 533,7 41,4%

SULĘCZYNO 220 507 3 292,3 81,3%

SZCZERCÓW 100 107 3 109,4 65,6%

gminy z przeciętną sumą inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015

MŁODZIESZYN 142 804 570,6 -10,2%

JABŁONOWO 
POMORSKIE

040 207 570,5 57,9%

DRUŻBICE 100 103 570,4 -9,3%

GARDEJA 220 702 570,0 -19,8%

WERBKOWICE 060 408 569,9 -25,0%

ALWERNIA 120 301 568,5 39,1%

CIESZANÓW 180 902 568,3 -39,5%

ZAMBRÓW 201 405 568,2 59,8%

LĄDEK-ZDRÓJ 020 808 567,6 83,4%

POWIDZ 302 305 567,4 -5,6%

gminy z jednymi z najniższych sumami inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015

RADKÓW 261 304 8,6 20,4%

DŁUTÓW 100 803 8,6 40,5%

HORODŁO 60 403 8,6 13,7%

KLUCZE 121 204 8,4 17,0%

WOJSŁAWICE 60 313 8,4 -4,6%

TARNOWSKIE GÓRY 241 304 8,2 86,3%

BIESIEKIERZ 320 902 8,1 -35,0%
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Nazwa WK-PK-GK suma inwestycji pc
przyrost 

pozostałych 
kosztów

NAREWKA 200 509 8,1 30,5%

ŁUBNIANY 160 905 8,1 37,7%

KIERNOZIA 100 505 8,0 65,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych JST

Współczynnik korelacji między sumą inwestycji „oświatowych” na mieszkańca a wzro-
stem pozostałych kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi jedynie 0,077. 
Pewne różnice występujące między poszczególnymi typami i  podtypami JST nie 
mają charakteru regularnego (współczynnik korelacji obliczony dla miast na pra-
wach powiatu wynosi 0,27, dla gmin miejskich – -0,035, dla gmin miejsko-wiejskich 
tylko 0,028, zaś dla gmin wiejskich – 0,19). Dominujące znaczenie pozostałych (tj. 
niezwiązanych ze zrealizowanymi inwestycjami) czynników kształtowania kosztów 
funkcjonowania wynika także z  przeprowadzonej analizy regresji, której rezultaty 
przedstawiono na wykresach 76. i 77. Wyniki obliczeń przeprowadzonych w odniesie-
niu do wszystkich gmin i miast na prawach powiatu zostały ponadto zaprezentowane 
na mapach 1. i 2.

___zlecenie_004__.indb   140 2019-02-28   14:33:26



141

Wykres 76.  Analiza regresji dla nakładów inwestycyjnych na mieszkańca i zmiany kosztów 
wynagrodzeń

Źródło: opracowanie własne 

y = 0,0071x + 52,834
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Suma oświatowych wydatków inwestycyjnych gmin na mieszkańca w latach 2004-2015 w zł.

Oświatowe wydatki inwestycyjne z lat 2004-15 a wzrost
wydatków na wynagrodzenia między okresem 2004-06
a 2015-17

Liniowy (Oświatowe wydatki inwestycyjne z lat 2004-15
a wzrost wydatków na wynagrodzenia między okresem
2004-06 a 2015-17)

Źródło: opracowanie własne

Wykres 77.  Analiza regresji dla nakładów inwestycyjnych na mieszkańca i zmiany 
pozostałych kosztów funkcjonowania

Źródło: opracowanie własne
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-150,00

-100,00

-50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

0,00 500,00 1000,00 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00 3500,00 4000,00 4500,00 5000,00

Pr
zy

ro
st

/u
by

te
k 

w
yd

at
kó

w
 n

a 
po

zo
st

ał
e 

ko
sz

ty
 fu

nk
cjo

no
w

an
ia

m
ię

dz
y 

ok
re

se
m

 2
00

4-
06

 a
 2

01
5-

17
 w

 %

Suma oświatowych wydatków inwestycyjnych gmin na mieszkańca w latach 2004-2015 w zł.

Oświatowe wydatki inwestycyjne z lat 2004-15 a wzrost
wydatków na pozostałe koszty funkcjonowania między
okresem 2004-06 a 2015-17

Liniowy (Oświatowe wydatki inwestycyjne z lat 2004-15
a wzrost wydatków na pozostałe koszty
funkcjonowania między okresem 2004-06 a 2015-17)

Źródło: opracowanie własne
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Mapa 1.  Suma oświatowych wydatków inwestycyjnych na mieszkańca gmin i miast na 
prawach powiatu w latach 2004-2015 w zł

 

Źródło: opracowanie własne  

Olecko

0 do 0,1 (14)
0,1 do 100,1 (336)

100,1 do 200,1 (295)
200,1 do 500,1 (756)
500,1 do 1 000,1 (668)

1 000,1 do 2 000,1 (356)
2 000,1 do 3 000,1 (39)
3 000,1 do 7 019,94 (14)

Źródło: opracowanie własne
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Mapa 2.  Procentowy przyrost wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświaty między 
okresem 2004-2006 a okresem 2015-2017

      0  lub spadek (43)
 0,1 do 25,1 (164)
 25,1 do 50,1 (659)
 50,1 do 75,1 (1153)
 75,1 do 100,1 (401)
 100,1 do 200,1 (56)
 300,1 do 712,3 (2) 

Źródło: opracowanie własne
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Mapa 3.  Procentowa zmiana wydatków na pozostałe koszty funkcjonowania jednostek 
oświaty między okresem 2004-2006 a okresem 2015-2017

Źródło: opracowanie własne

Olecko

-25 (i większy spadek) (119)
-25 do 0,1 (381)

0,1 do 25,1 (635)
25,1 do 50,1 (630)
50,1 do 75,1 (378)
75,1 do 100,1 (191)

100,1 do 300,1 (137)
300,1 do 2 313,14 (7)

Źródło: opracowanie własne

6.3.  Skonwencjonalizowana wartość majątku szkół i przedszkoli 
w poszczególnych JST a wielkość kosztów funkcjonowania 
szkół i przedszkoli

Koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych oświaty mogą być odnoszone, 
jak  w  ogólnej analizie przeprowadzonej w  rozdziale 4.2, także do wartości majątku 
trwałego wykorzystywanego do prowadzenia przez szkoły i przedszkola działalności. 
O  ile model szacowania wartości tego majątku przedstawiony w opisie metodologii 
zachowuje aktualność także w tym przypadku (wartość majątku trwałego na koniec 
roku t  mieszczącego się w  przedziale 2004-2017 stanowi wartość majątku trwałego 
na początku roku 2004 powiększoną o  sumę nakładów inwestycyjnych w  latach 
2004-t oraz pomniejszoną o sumę odpisów z tytułu trwałej utraty wartości), podsta-
wowym problemem jest określenie wartości tego majątku na koniec roku 2003 (na 
początek roku 2004). Z  oczywistych względów nie można zastosować uproszczenia 
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wykorzystanego w  rozdziale 4.2. Wartość inwestycji szkół i  przedszkoli w  latach 
2004-2006 w wielu JST była pomijalna w porównaniu z inwestycjami realizowanymi 
w  latach kolejnych, podczas gdy znaczna część wysiłku inwestycyjnego wielu JST 
koncentrowała się w  początkowych latach badanego okresu. Poniższa tabela (29.) 
przedstawia zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych szkół i  przedszkoli w  grupie 
miast na prawach powiatu w latach 2004-2006 uszeregowanych według rosnącej liczby 
ludności w roku 2004.

Tabela 29.  Wydatki inwestycyjne szkół i przedszkoli w miastach na prawach powiatu 
w latach 2004-2006

Nazwa

Lu
dn

oś
ć 

w
 ty

s. Inwestycje w mln zł
Nazwa

Lu
dn

oś
ć 

w
 ty

s. Inwestycje w mln zł

2004 2005 2006 2004 2005 2006

Sopot 41 20,1 20,1 22,8 Włocławek 120 50,5 50,9 56,3

Świnoujście 41 5,5 5,7 6,6 Gorzów 
Wielkopolski

126 24,6 29,7 28,5

Krosno 48 12,1 14,1 14,4 Wałbrzych 128 5,7 6,0 5,8

Skierniewice 49 0,1 0,1 0,1 Elbląg 128 17,9 17,1 19,7

Tarnobrzeg 50 0,0 0,0 0,0 Płock 128 70,6 73,4 78,5

Ostrołęka 54 12,1 13,6 13,3 Opole 129 38,9 40,4 41,2

Świętochłowice 56 12,3 11,7 12,6 Dąbrowa 
Górnicza

131 33,1 32,1 38,1

Biała Podlaska 58 12,2 12,0 11,5 Tychy 132 21,7 22,5 22,8

Piekary Śląskie 60 0,3 0,3 0,3 Rybnik 142 4,9 6,2 5,9

Żory 63 14,0 15,3 15,8 Ruda Śląska 147 47,8 50,7 52,3

Leszno 64 3,5 3,3 3,2 Rzeszów 159 42,9 45,4 49,0

Łomża 64 11,8 12,1 14,0 Olsztyn 174 21,9 21,2 20,9

Zamość 67 6,2 6,5 6,7 Bielsko-Biała 177 10,2 10,6 11,2

Przemyśl 68 8,8 8,9 9,3 Bytom 190 2,3 2,2 2,3

Chełm 69 7,6 8,5 8,9 Zabrze 193 39,5 40,5 42,3

Suwałki 69 30,6 34,8 35,2 Gliwice 200 64,9 62,4 60,1

Siemianowice 
Śląskie

73 8,1 8,6 9,4 Toruń 208 104,0 107,4 110,4

Mysłowice 75 40,9 40,0 39,6 Kielce 209 61,2 59,9 58,8

Siedlce 77 7,8 9,0 8,7 Radom 228 62,1 62,5 67,1

Piotrków 
Trybunalski

80 17,1 16,9 17,1 Sosnowiec 228 20,0 22,9 23,7

Konin 81 25,9 24,6 26,4 Częstochowa 248 18,3 18,8 18,7

Nowy Sącz 84 22,2 21,6 22,3 Gdynia 253 28,3 28,4 31,8

Jelenia Góra 88 3,9 4,6 4,5 Białystok 292 122,0 121,8 130,6

Jastrzębie-Zdrój 96 2,0 2,0 1,9 Katowice 320 27,7 30,2 30,0
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Nazwa

Lu
dn

oś
ć 

w
 ty

s. Inwestycje w mln zł
Nazwa

Lu
dn

oś
ć 

w
 ty

s. Inwestycje w mln zł

2004 2005 2006 2004 2005 2006

Jaworzno 96 6,7 6,6 7,1 Lublin 356 168,3 178,5 181,0

Słupsk 99 36,3 35,9 37,7 Bydgoszcz 368 89,4 89,4 94,9

Grudziądz 100 2,1 2,4 2,3 Szczecin 412 47,9 47,2 50,4

Legnica 106 20,8 23,4 23,8 Gdańsk 459 70,3 75,2 77,8

Koszalin 108 10,3 12,3 11,9 Poznań 571 180,6 183,4 196,2

Kalisz 109 184,7 183,3 198,3 Wrocław 636 135,6 141,0 146,6

Chorzów 115 33,5 34,1 34,8 Kraków 757 47,6 50,4 52,1

Tarnów 118 32,0 31,0 32,6 Łódź 774 100,9 103,2 110,5

Zielona Góra 119 58,4 55,5 61,6 m.st. Warszawa 1 693 976,4 999,5 1 049,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych oraz BDL

Zróżnicowanie wysokości wydatków inwestycyjnych w  dziedzinie oświaty 
w poszczególnych latach w miastach o zbliżonej liczbie mieszkańców jest olbrzymie: 
w Krośnie w okresie 2004-2006 wynosiły one od 12 do blisko 15 mln zł, podczas gdy 
w Skierniewicach były zaniedbywalne (mieściły się w granicach stu parudziesięciu zł); 
w Elblągu wynosiły przeciętnie 18 mln zł, w Płocku – 74 mln; w Krakowie wynosiły 
od 47 do 52 mln zł, w  mniejszym Wrocławiu – od 135 do 147 mln zł, a  w  jeszcze 
mniejszym Poznaniu – od 180 do 196 mln zł. Poza m.st. Warszawą, największe nakłady 
inwestycyjne w  pierwszych trzech latach badanego okresu poniósł niewiele ponad 
stutysięczny Kalisz (od blisko 185 mln zł w 2004 r. do ponad 198 mln zł w roku 2006).

W związku z tym przyjęto inną konwencjonalną miarę wartości majątku trwałego na 
początek 2004 r. w poszczególnych JST, a mianowicie kwotę odpowiadającą 85% sub-
wencji oświatowej otrzymanej przez daną jednostkę w roku 2004. Tak ustalona łączna 
wartość majątku trwałego gmin i miast na prawach powiatu odpowiada kwocie przy-
jętej zgodnie z założeniem przedstawionym w rozdz. 4.2, skorygowanej o przeciętny 
udział gmin i miast na prawach powiatu w  inwestycjach oświatowych JST. Wartość 
majątku trwałego w  poszczególnych latach ustalona została zgodnie z  konwencją 
przyjętą w rozdz. 4.2, tzn.

WMT WMT WMT r inwt t t u t= − ∗ +− −1 1

Następnie obliczono relację wynagrodzeń i  pochodnych oraz pozostałych kosztów 
funkcjonowania szkół i przedszkoli do tak ustalonej wartości majątku trwałego tych 
jednostek. Wyniki obliczeń w  odniesieniu do wynagrodzeń i  pochodnych dla grup 
gmin będących przedmiotem analizy w  rozdz. 5.2, tj. 10 gmin z  największą sumą 
inwestycji na mieszkańca w okresie 2004-2015, 10 gmin ze średnią sumą inwestycji na 
mieszkańca oraz 10 gmin z jednymi z najniższych sumami inwestycji na mieszkańca 
w tym samym okresie – zostały przedstawione w tabeli 30. oraz graficznie na wykresach 
78., 79. i 80.
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Tabela 30.  Relacja wynagrodzeń i pochodnych do wartości majątku trwałego szkół 
i przeszkoli w wybranych JST

nazwa
relacja wynagrodzeń i pochodnych do wartości majątku trwałego (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

gminy z największą sumą inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015

Rząśnia 132 139 141 75 43 27 22 19 17 19 21 23 19 20
Lesznowola 115 74 71 60 54 61 51 57 66 51 36 38 41 40
Grębocice 99 97 61 62 71 81 78 74 54 21 23 25 25 26
Kosakowo 121 127 149 165 54 62 60 58 61 57 35 26 26 31
Nadarzyn 132 100 90 83 31 30 35 39 48 52 56 37 33 33
Kobierzyce 116 127 139 146 162 168 182 186 164 80 45 34 24 22
Dopiewo 96 103 66 59 38 32 29 36 35 31 36 37 34 29
Podkowa 
Leśna

103 102 117 112 105 123 111 80 36 33 30 30 28 30

Sulęczyno 97 92 73 58 50 58 67 61 60 40 43 39 41 45
Szczerców 103 69 72 77 85 94 101 113 111 86 63 50 46 51

gminy z przeciętną sumą inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015

Młodzieszyn 97 110 122 136 157 177 170 132 88 92 99 107 117 124
Jabłonowo 
Pomorskie

107 103 72 75 71 74 81 92 101 111 118 126 134 137

Drużbice 133 131 98 79 81 88 97 93 97 99 107 112 119 122
Gardeja 95 94 100 113 121 93 87 97 110 122 127 130 137 146
Werbkowice 108 95 67 71 76 77 92 97 78 67 70 73 77 81
Alwernia 113 128 133 145 148 159 180 178 154 123 111 100 107 109
Cieszanów 95 96 90 92 93 76 85 90 100 100 65 78 78 106
Zambrów 144 111 81 55 63 72 79 90 101 92 72 74 80 88
Lądek-Zdrój 130 156 173 189 190 187 94 81 88 91 97 102 108 114
Powidz 90 100 111 125 139 154 162 178 71 85 85 94 103 113

gminy z jednymi z najniższych sumami inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015

Radków 85 90 100 109 124 146 166 193 239 266 289 304 327 356
Dłutów 102 112 123 139 162 188 216 247 278 300 326 362 392 426
Horodło 106 116 128 164 172 180 214 236 249 240 249 271 287 302
Klucze 111 122 133 144 157 179 204 236 263 260 273 298 315 330
Wojsławice 102 104 113 120 140 149 164 175 192 171 177 185 191 205
Tarnowskie 
Góry

134 146 159 173 193 213 239 267 297 306 338 359 378 409

Biesiekierz 110 126 148 166 186 231 272 306 358 373 418 462 424 423
Narewka 107 105 112 120 140 145 166 186 206 210 225 233 248 209
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nazwa
relacja wynagrodzeń i pochodnych do wartości majątku trwałego (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Łubniany 105 116 127 138 148 166 189 208 239 262 285 317 353 384
Kiernozia 99 107 118 133 156 180 205 233 266 290 298 320 345 362

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych JST

Wykres 78.  Relacja wynagrodzeń w szkołach i przedszkolach do wartości rzeczowych 
aktywów trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności szkół 
i przedszkoli w grupie z największą sumą inwestycji na mieszkańca 
w latach 2004-2015
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SULĘCZYNO SZCZERCÓW

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych JST

Wykres 79.  Relacja wynagrodzeń w szkołach i przedszkolach do wartości rzeczowych 
aktywów trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
szkół i przedszkoli w grupie z przeciętną sumą inwestycji na mieszkańca 
w latach 2004-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych JST
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Wykres 80.  Relacja wynagrodzeń w szkołach i przedszkolach do wartości rzeczowych 
aktywów trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności szkół 
i przedszkoli w grupie gmin z jednymi z najniższych sumami inwestycji 
na mieszkańca w latach 2004-2015
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KIERNOZIA  
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych JST

Wszystkie badane grupy JST dostarczają niezwykle spektakularnych przykładów 
braku zależności między wynagrodzeniami a wartością majątku trwałego odzwiercie-
dlającą przede wszystkim skumulowaną wielkość inwestycji w poszczególnych latach. 
W niektórych gminach należących do pierwszej grupy (Lesznowola, Podkowa Leśna) 
stosunek wynagrodzeń do wartości majątku wykazywał stałą tendencję malejącą. 
W Kobierzycach w latach 2005-2011 wzrost wynagrodzeń przekraczał o kilka punk-
tów procentowych zmianę wartości majątku trwałego. W następnych latach zjawisko 
to uległo odwróceniu, np. w 2017 r. nastąpił bezprecedensowy wzrost wynagrodzeń 
(o  17%), ale wartość majątku trwałego na  początek tego roku wzrosła w  stosunku 
do roku poprzedniego aż o 25%; w roku 2014 wynagrodzenia wzrosły o 4%, podczas 
gdy wartość majątku – o 84%. Podobne zjawisko, choć w mniejszej skali, wystąpiło 
w Szczercowie. W kilku gminach z grupy drugiej (Alwernia, Powidz) relacja wyna-
grodzeń do majątku trwałego ulega silnym zmianom w  obu kierunkach, w  innych 
(Werbkowice) pozostaje zasadniczo stabilna. W  gminach praktycznie nieinwestują-
cych w budynki i wyposażenie szkół i przedszkoli relacja wynagrodzeń do wartości 
majątku rosła najbardziej dramatycznie. W większość z nich ponad trzykrotnie.

Wyniki analogicznych obliczeń w odniesieniu do pozostałych kosztów funkcjonowa-
nia przedstawiono w tabeli 31. oraz na wykresach 81., 82. i 83.

___zlecenie_004__.indb   149 2019-02-28   14:33:35



150

Tabela 31.  Relacja pozostałych kosztów funkcjonowania do wartości majątku trwałego 
szkół i przeszkoli w wybranych JST

nazwa

relacja pozostałych kosztów funkcjonowania do wartości majątku trwałego 
(%)

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

gminy z największą sumą inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015

Rząśnia 20 18 20 8 7 4 6 4 4 4 4 5 4 5

Lesznowola 35 22 36 26 17 18 13 13 14 8 7 9 8 7

Grębocice 17 15 14 11 11 22 20 9 7 9 4 5 6 6

Kosakowo 27 31 28 24 8 9 7 8 11 8 10 7 6 8

Nadarzyn 26 17 20 17 7 6 7 9 8 11 10 7 5 6

Kobierzyce 13 24 27 31 34 28 29 29 29 14 7 6 5 6

Dopiewo 20 21 12 9 7 8 8 8 9 7 7 7 7 6

Podkowa 
Leśna

18 20 18 15 18 16 14 10 5 5 6 4 4 4

Sulęczyno 19 12 9 7 8 10 13 9 12 4 5 6 5 6

Szczerców 16 11 12 12 15 15 16 21 22 13 9 6 5 6

gminy z przeciętną sumą inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015

Młodzieszyn 24 29 32 37 23 25 23 21 16 16 16 16 15 17

Jabłonowo 
Pomorskie

13 10 8 8 8 10 9 10 10 12 14 14 13 15

Drużbice 24 21 12 11 10 9 10 9 9 9 9 12 13 14

Gardeja 14 19 20 22 14 10 9 8 9 10 9 12 11 13

Werbkowice 14 10 7 7 7 8 9 8 7 5 7 7 6 10

Alwernia 14 18 22 34 23 23 25 21 21 13 18 13 13 17

Cieszanów 27 17 21 18 20 13 10 11 12 13 7 7 10 16

Zambrów 37 17 13 10 17 13 15 30 23 18 16 15 24 14

Lądek-Zdrój 11 16 19 18 16 17 12 9 8 8 11 12 13 14

Powidz 16 14 19 20 12 28 19 25 6 7 9 9 9 12

gminy z jednymi z najniższych sumami inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015

Radków 15 17 24 20 19 25 26 30 33 33 39 34 35 41

Dłutów 10 13 18 15 23 15 18 24 28 30 38 39 36 31

Horodło 17 14 22 19 23 32 37 32 37 21 20 26 29 42

Klucze 19 20 24 32 23 28 30 49 43 33 35 39 41 48

Wojsławice 17 14 10 15 18 21 21 17 19 16 25 20 20 21

Tarnowskie 
Góry

20 22 28 27 31 35 41 38 46 53 54 68 66 83
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nazwa

relacja pozostałych kosztów funkcjonowania do wartości majątku trwałego 
(%)
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Biesiekierz 13 57 34 23 23 34 48 46 60 59 62 47 46 46

Narewka 12 12 16 14 15 18 16 22 20 20 22 27 26 24

Łubniany 14 16 21 17 22 27 43 38 36 44 50 50 32 44

Kiernozia 13 14 19 22 25 23 30 32 41 43 36 44 40 43

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych JST

Wykres 81.  Relacja pozostałych kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli do wartości 
rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
szkół i przedszkoli w grupie JST z największą sumą inwestycji na mieszkańca 
w latach 2004-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych JST
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Wykres 82.  Relacja pozostałych kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli do wartości 
rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
szkół i przedszkoli w grupie z przeciętną sumą inwestycji na mieszkańca 
w latach 2004-2015
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CIESZANÓW LĄDEK-ZDRÓJ POWIDZ

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych JST

Wykres 83.  Relacja pozostałych kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli do wartości 
rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
szkół i przedszkoli w grupie gmin z jednymi z najniższych sumami inwestycji 
na mieszkańca w latach 2004-2015
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BIESIEKIERZ ŁUBNIANY KIERNOZIA

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych JST

Oprócz oczywistych różnic w kształtowaniu się stosunku wynagrodzeń oraz pozosta-
łych kosztów funkcjonowania do majątku trwałego szkół i przedszkoli widoczne są 
także pewne analogie. W pierwszej grupie gmin druga z badanych relacji co do zasady 
maleje do roku 2014, choć w przypadku niektórych gmin (Lesznowola, Grębocice) 
poziom relacji ulega silnym wahaniom. W grupie drugiej relacja początkowo również 
maleje, następnie ulega stabilizacji na poziomie kilkunastu procent, by w  ostatnim 
roku objętym badaniem zauważalnie wzrosnąć we wszystkich badanych jednostkach. 
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W gminach należących do trzeciej grupy relacja wykazuje tendencję wzrostową, choć 
skala tego wzrostu jest w  większości przypadków wyraźnie niższa od skali wzrostu 
wynagrodzeń. W  Biesiekierzu relacja ulega gwałtownym i  silnym wahaniom, nato-
miast w Wojsławicach pozostaje w zasadzie stabilna.

Do interesujących spostrzeżeń prowadzi także porównanie dynamiki wzrost majątku 
trwałego z dynamiką wzrostu wynagrodzeń, z której wyeliminowano efekt zmiany siły 
nabywczej pieniądza (dzieląc wynagrodzenia z roku n przez indeks cen towarów i usług 
konsumpcyjnych z tego samego roku), jak również z dynamiką wzrostu pozostałych 
składników kosztów funkcjonowania (z której również wyeliminowano efekt zmiany 
siły nabywczej pieniądza). W związku z tym, że okres realizacji wielu przedsięwzięć 
oświatowych przekracza ramy jednego roku budżetowego, dla zwiększenia relewant-
ności porównywanych wielkości zastosowano przesunięcie czasowe kosztów funkcjo-
nowania w stosunku do wydatków inwestycyjnych: zmianę wartości majątku trwałego 
w roku n porównuje się ze zmianą wynagrodzeń oraz pochodnych w roku n+2. Należy 
jednak pamiętać, że rezultaty porównania będą bardziej miarodajne wtedy, gdy zmianę 
wartości majątku będzie zestawiać się zarówno ze zmianą kosztów w roku n+2, w roku 
n, jak i  w  roku n+3. Wyniki porównania z  zastosowaniem przesunięcia czasowego 
przedstawiają poniższe wykresy (84.). Na wykresach zmianie wartości majątku trwa-
łego w danym roku n (od 2004 do 2015) odpowiada zmiana realnych wynagrodzeń 
i pozostałych kosztów w roku n+2 (tzn. od 2006 do 2017). W każdym roku pierwsza 
kolumna odpowiada wzrostowi wartości majątku trwałego, druga – wzrostowi real-
nych wynagrodzeń, trzecia – wzrostowi pozostałych kosztów funkcjonowania szkół 
i przedszkoli.
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Wykresy 84.  Dynamika wartości majątku trwałego, wynagrodzeń i pozostałych kosztów 
funkcjonowania w wybranych JST grupy pierwszej, drugiej i trzeciej

gminy z największą sumą inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015
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gminy z przeciętną sumą inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015
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gminy z jednymi z najniższych sumami inwestycji na mieszkańca w latach 2004-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych JST

W  żadnej z  badanych JST nie sposób zauważyć trwałego związku między zmianą 
majątku trwałego szkół i przedszkoli a dynamiką wynagrodzeń i pozostałych kosztów 
funkcjonowania. W  niektórych gminach należących do pierwszej grupy (tj. o  naj-
większych inwestycjach na mieszkańca w całym okresie 2005-2015) można wpraw-
dzie dostrzec w  pewnych okresach powiązania między zmianami wartości majątku 
a dynamiką kosztów funkcjonowania. Skala tych zmian jest jednak nieporównywalna. 
W Rząśni olbrzymiemu, przekraczającemu 75%, wzrostowi wartości majątku trwałego 
w  latach 2006-2008 towarzyszył jedynie nieproporcjonalnie niski wzrost wartości 
wynagrodzeń w roku 2009 (o mniej niż 8%). W latach 2011-2013 koszty wynagrodzeń 
wprawdzie rosły (od 4% do 6%), ale przyrosty wartości majątku w latach 2009-2011 
wyniosły odpowiednio 28,65%, 29,24% i  16,25%. Pozostałe koszty funkcjonowania 
wykazywały silną dynamikę w  roku 2008 (42%) i  2010 (61%), w  roku 2007 spadły 
natomiast o blisko 25%. W Kobierzycach dynamika wartości majątku trwałego była 
wysoka lub nawet bardzo wysoka począwszy od roku 2011 (np. blisko 30% w 2011 r., 
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116% w  roku następnym, 84% w  2013  r.), natomiast realny wzrost wynagrodzeń 
w porównywalnym okresie 2011-2015 wynosił ok. 4% w 2011 r., 2013 r. i 2014 r., zaś 
w roku 2012 i 2016 niespełna 10%, a w 2015 r. – niecałe 8%. Wysoka była natomiast 
w tym samym okresie dynamika pozostałych kosztów funkcjonowania. W Lesznowoli 
wysokiej (kilkudziesięcioprocentowej) dynamice majątku trwałego w latach 2004-2009 
oraz 2012-2013 towarzyszył umiarkowany (najwyżej kilkunastoprocentowy) wzrost 
wynagrodzeń, natomiast pozostałe koszty funkcjonowania ulegały silnym zmianom. 
W 2006 r. wzrosły one prawie dwukrotnie, w latach 2007-2008 spadły w sumie o wię-
cej niż jedną czwartą, w roku 2010 spadły o prawie 10%, zaś w 2013 r. – o ponad 20%. 
W Dopiewie wysoka dynamika inwestycji (wartość majątku trwałego odzwierciedla 
w znacznej mierze skumulowane inwestycje) w latach 2005-2009 (od 18% do ponad 
80%) była powiązana początkowo (w roku 2006 i 2007) z  istotną ujemną dynamiką 
pozostałych kosztów funkcjonowania (-9%). Przyrost wynagrodzeń – choć wyraźny 
– był jednak nieporównanie niższy od przyrostu wartości majątku trwałego szkół 
i przedszkoli.

W badanych gminach należących do grupy drugiej (tzn. do jednostek, w których suma 
inwestycji oświatowych na mieszkańca w latach 2004-2015 nie odbiega od przeciętnej) 
zjawiskiem, które trudno przeoczyć, jest nieregularność ponoszenia nakładów inwe-
stycyjnych. W  Lądku-Zdroju wzrost wartości majątku trwałego nastąpił w  okresie 
2007-2010, w Powidzu – jedynie w roku 2011, w Werbkowicach – w latach 2004-2005, 
a w Cieszanowie – 2004-2008 (z wyjątkiem roku 2007). Dwukrotny wzrost wartości 
majątku trwałego w Lądku-Zdroju w 2010 r. oraz siedemnastoprocentowy wzrost rok 
później, nie „wygenerował” żadnego wzrostu kosztów wynagrodzeń. W latach 2010-
2012 realne wydatki na wynagrodzenia zmalały, zaś w  roku 2013 wzrosły zaledwie 
o 3%. Także w kolejnych latach ich wzrost był ledwie zauważalny (nieznacznie prze-
kraczał 1%). Pozostałe składniki kosztów funkcjonowania wprawdzie wzrosły o jedną 
trzecią w  2010  r., ale w  kolejnych 3 latach malały odpowiednio o  18%, 10% i  9%. 
W 2014 r. wzrosły aż o 40% bez żadnego związku z wartością majątku trwałego, która 
począwszy od roku 2011 nieznacznie malała. Analogiczne bardzo silne wzrosty pozo-
stałych kosztów funkcjonowania niepowiązane ze wzrostem wartości majątku nastą-
piły w pozostałych badanych gminach (w Powidzu w 2011 r. – o 122%, w Cieszanowie 
w latach 2016-2017 – odpowiednio o 35% i 53%, w Werbkowicach w 2017 r. – o 45%). 
O ile realne koszty wynagrodzeń w Lądku-Zdroju i Powidzu w całym okresie 2004-
2017 pozostawały w zasadzie stabilne, w Werbkowicach i w Cieszanowie miały miejsce 
ich istotne spadki (odpowiednio w roku 2012 i 2013 – o 23% i o 18% oraz w roku 
2014 – o jedną trzecią) niewytłumaczalne istotnymi spadami wartości skumulowanych 
inwestycji.

W trzeciej grupie JST wskutek praktycznego zaniechania inwestowania w oświatę war-
tość majątku trwałego systematycznie spadała (mniej więcej o kwoty odpowiadające 
skonwencjonalizowanemu umorzeniu tego majątku). Mimo to koszty funkcjonowania 
wykazywały tendencję malejącą tylko w nielicznych przypadkach, których przykładem 
są Wojsławice (wysokość kosztów wynagrodzeń pozostawała tam stabilna do roku 
2013, w  którym spadły o  blisko 16%, natomiast dynamika pozostałych kosztów na 
przemian silnie rosła i malała, przeważały jednak spadki). W Tarnowskich Górach, 
Radkowie i Kluczach koszty wynagrodzeń wzrastały albo – w poszczególnych latach 
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– pozostawały stabilne (przeciętna roczna stopa wzrostu – średnia geometryczna – 
wynosiła odpowiednio 1,8%, 3,9%, oraz 1,5%). Pozostałe koszty funkcjonowania szkół 
i przedszkoli (podobnie jak w innych grupach JST) ulegały znacznym wahaniom. Po 
latach istotnych wzrostów następowały drastyczne spadki (Wojsławice 2007-2011, 
Tarnowskie Góry 2008-2011) albo też po roku gwałtownego wzrostu następowały 
zauważalne spadki (Radków 2009-2013, Klucze 2011-2013).
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7. Koszty funkcjonowania inwestycji realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 
2004-2016 w dziedzinach objętych badaniem – wyniki 
badania ankietowego

7.1. Uwagi wprowadzające

W  badaniu ankietowym uzyskano informacje dotyczące kosztów funkcjonowania 
poszczególnych inwestycji zrealizowanych w  dziedzinach objętych zakresem prac. 
Informacje te były opracowywane na poziomie poszczególnych jednostek organizacyj-
nych prowadzących działalność z wykorzystaniem zrealizowanych obiektów:

zz jednostek budżetowych (jednostek systemu oświaty oraz jednostek opieki 
społecznej),

zz instytucji kultury,
zz samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
zz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (w  różnych formach 

organizacyjnych).
W  odniesieniu do struktury kosztów funkcjonowania wyniki badania ankietowego 
zostały wykorzystane do weryfikacji ustaleń poczynionych w rozdziale 5., natomiast 
nowością w stosunku do wielkości badanych w poprzednich rozdziałach jest ustalenie 
relacji poszczególnych składników kosztów funkcjonowania do nakładów inwestycyj-
nych. W związku z tym, że wszystkie analizy dokonywane są w cenach bieżących, war-
tość nakładów inwestycyjnych poczynionych w latach wcześniejszych niż lata, za które 
poszczególne podmioty przedstawiły dane dotyczące kosztów funkcjonowania, zostały 
zindeksowane wskaźnikiem wzrostu cen usług budowlano-montażowych. Ze względu 
na zasadnicze rozbieżności ustaleń dotyczących nowych inwestycji, w szczególności 
tych, dla których możliwe było bezpośrednie określenie kosztów funkcjonowania, 
oraz inwestycji modernizacyjnych (ulepszeń obiektów istniejących), wyniki uzyskane 
w odniesieniu do tych dwóch grup projektów przedstawiono oddzielnie.

Ponieważ poszczególne projekty generowały koszty funkcjonowania w dłuższym okre-
sie (obejmującym kilka albo nawet kilkanaście lat między rokiem 2004 a 2016) przed-
stawiona niżej prezentacja wyników obejmuje średnie obliczone dla poszczególnych lat 
w odniesieniu do każdego z projektów. Podejście takie jest uzasadnione ze względu na 
zaobserwowaną zbliżoną do wartości oczekiwanych dynamikę zmian kosztów funkcjo-
nowania ogółem projektów nowych, dla których możliwe było bezpośrednie określenie 
kosztów funkcjonowania. Przykładowe porównanie dynamiki kosztów funkcjonowa-
nia oraz wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poszczególnych latach dla 
projektów oddanych do używania w 2010 r. przedstawiono w tabeli 32.
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Tabela 32.  Porównanie dynamiki kosztów funkcjonowania ogółem projektów, dla których 
zgromadzono dane, oraz wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w poszczególnych latach
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2012 1,03 1,28 1,18 1,37 1,85 1,82 1,11 1,14 1,38

2013 1,01 1,29 1,19 1,23 1,12 0,98 1,06 1,58 1,42

2014 1,00 1,29 1,25 0,97 1,48 1,13 1,56 1,39 1,68

2015 0,99 1,11 1,45 1,18 1,13 1,06 1,04 1,10 1,52

2016 0,99 1,10 1,32 1,17 1,23 1,12 1,05 1,09 1,04

2017 1,02 1,17 1,61 1,13 1,12 1,30 1,09 1,69 1,50

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

W wielu ankietach nie podano szczegółowych danych w zakresie kosztów funkcjo-
nowania, lecz tylko informacje ogólne o danym projekcie, co w praktyce (ze względu 
na cel badania) czyniło je bezużytecznymi. Z  tego względu podsumowanie procesu 
gromadzenia danych ankietowych przedstawione w tabeli 33. obejmuje tylko ankiety 
wypełnione zgodnie z instrukcją.

Tabela 33.  Podsumowanie procesu gromadzenia danych ankietowych (kwoty w mln zł) – 
inwestycje nowe

Sfera zadań Liczba 
projektów

Liczba projektów 
współfinansowa-
nych ze środków 

UE

Wartość 
projek-

tów

Wartość projek-
tów dofinan-
sowanych ze 
środków UE

Wartość dofi-
nansowania 

ze środków UE

Zaopatrzenie 
w wodę

197 139 1 013,7 381,6 212,7

Oprowadzanie 
ścieków

397 340 5 044,3 2 256,9 4 460,9

Oświata 262 129 1 442,4 720,5 381,0

Kultura 211 187 1 718,0 1 654,3 820,2

Ochrona 
zdrowia

36 23 423,6 375,21 168,4

Opieka 
społeczna

29 9 150,6 64,8 41,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
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7.2.  Struktura kosztów funkcjonowania inwestycji

Nowe projekty inwestycyjne

Wyniki badań ankietowych w  zakresie struktury kosztów funkcjonowania nowych 
inwestycji w  poszczególnych obszarach zadań jednostek samorządu terytorialnego 
zostały syntetycznie przedstawione w tabeli 34.

Uzyskanie wyniki pozwalają na sformułowanie następujących uogólnień. Po pierwsze, 
projekty inwestycyjne we wszystkich badanych sferach zadań publicznych wykazują 
istotne zróżnicowanie, które utrudnia wyciąganie jednoznacznych wniosków. Zwracają 
uwagę wysokie wartości odchylenia standardowego w  przypadku wszystkich bez 
wyjątku obliczonych średnich udziałów poszczególnych rodzajów kosztów funkcjo-
nowania w kosztach funkcjonowania inwestycji ogółem.

Po drugie, wyraźne jest zróżnicowanie struktury kosztów funkcjonowania inwesty-
cji realizowanych w  poszczególnych obszarach działalności. Choć wynagrodzenia 
z pochodnymi stanowią pozycję dominującą w większości projektów, to jednak ich 
udział w  kosztach funkcjonowania ogółem różni się w  zależności od sfery zadań. 
Największe znaczenie mają wynagrodzenia w  strukturze kosztów funkcjonowania 
inwestycji w dziedzinie opieki społecznej (blisko 59%), mniejsze – w strukturze kosz-
tów funkcjonowania inwestycji oświatowych (51%) oraz inwestycji w ochronie zdrowia 
(49%). Zdecydowanie mniejszą rolę odgrywają natomiast wynagrodzenia w strukturze 
kosztów funkcjonowania inwestycji w dziedzinie kultury (34%), zaopatrzenia w wodę 
(32%) i odprowadzania ścieków (30%). Wyniki ankiet wskazują na nadspodziewanie 
wysoki udział materiałów i  energii nie tylko w  strukturze kosztów funkcjonowania 
inwestycji w infrastrukturę techniczną (zaopatrzenie w wodę – 37%, odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków – 32%), lecz także w przypadku inwestycji z zakresu infrastruk-
tury społecznej. Zaskakujące jest to, że zawodzą intuicje dotyczące udziału materiałów 
i  energii w kosztach funkcjonowania inwestycji w dziedzinie ochrony zdrowia oraz 
pozostałych inwestycji o  charakterze infrastruktury społecznej. W  tym pierwszym 
przypadku udział ten wynosi 23%, podczas gdy w  przypadku inwestycji w  obiekty 
kultury – 46%, inwestycji oświatowych – 34%, inwestycji z zakresu opieki społecznej 
– 22%. Nie zaskakuje natomiast stosunkowo wysoki udział usług obcych w kosztach 
funkcjonowania inwestycji w  ochronie zdrowia (15,5%) oraz projektów z  zakresu 
odprowadzania i oczyszczania ścieków (15,5%). Intuicjom odpowiada także wysoki 
udział opłat i podatków w strukturze kosztów funkcjonowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej (woda –11%, ścieki – 16%) oraz ich marginalne znaczenie 
w przypadku obiektów infrastruktury społecznej, a  zwłaszcza oświatowej i ochrony 
zdrowia (oświata i ochrona zdrowia – ok. 1%, kultura – 3,9%, opieka społeczna – 4,9%).
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Po trzecie, wyniki badań ankietowych wykazują spektakularne różnice w  stosunku 
do wyników badań przedstawionych w rozdziale 5. O ile z analizy danych dostarczanych 
przez sprawozdawczość budżetową JST wynika np., że udział wynagrodzeń w kosztach 
funkcjonowania najliczniejszych i najważniejszych fiskalnie jednostek systemu oświaty 
– szkół i przedszkoli – sięga osiemdziesięciu kilku procent, udział wykazany w ankie-
tach jest o 30 punktów procentowych niższy. Mniej „drastyczne”, ale również głębokie 
różnice dotyczą opieki społecznej. Trudno jest rozsądnie wytłumaczyć, dlaczego udział 
wynagrodzeń i pochodnych w kosztach funkcjonowania jednostek organizacyjnych 
opieki społecznej wynosi – według sprawozdawczości budżetowej – prawie trzy 
czwarte, natomiast według ankiet udział ten wynosi niecałe 60%. Udział wynagrodzeń 
i pochodnych w kosztach funkcjonowania samorządowych instytucji kultury (kosz-
tach działalności podstawowej) sięga blisko 2/3, tymczasem według ankiet udział tych 
kosztów w kosztach funkcjonowania inwestycji wynosi zaledwie 34%. Istotnie różne 
są także udziały pozostałych rodzajów kosztów: materiałów i energii (oświata – 8% wg 
sprawozdań, 34% wg ankiet, opieka społeczna – 17% wg sprawozdań, 22% wg ankiet) 
oraz usług obcych (oświata – odpowiednio 3,5% i 8%, opieka społeczna – odpowiednio 
8% oraz 10%). Bardzo zbliżone wyniki uzyskano jedynie w odniesieniu do podmiotów 
leczniczych. Według danych dostarczanych przez sprawozdawczość finansową wyna-
grodzenia stanowią ok. połowy kosztów funkcjonowania tych jednostek, materiały 
i energia – ok. 20%, natomiast outsourcing usług medycznych i pozostałe usługi obce 
– ponad 25%. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w ankietach udział wynagro-
dzeń w kosztach funkcjonowania inwestycji wynosi 49%, udział materiałów i energii 
– niespełna 23%, zaś udział usług obcych – 24%.

Ulepszenie (modernizacja) obiektów istniejących

W związku z przyjętą metodą określania kosztów funkcjonowania inwestycji moder-
nizacyjnych (koszty funkcjonowania inwestycji zostały obliczone jako różnica kosztów 
funkcjonowania obiektów po modernizacji oraz zindeksowanych kosztów funkcjono-
wania obiektów przed modernizacją), próba ustalenia przeciętych udziałów poszcze-
gólnych elementów kosztów w kosztach ogółem ma niewielki sens: niektóre składniki 
kosztów („koszty proste projektów modernizacyjnych”) przybierają wartości ujemne 
(zob. tabela 35.). Wobec tego ich udziały w  kosztach ogółem będą miały wartość 
ujemną, co trudno zinterpretować. W każdym razie „ujemny” udział odzwierciedla 
zjawisko redukcji danego składnika kosztów wskutek realizacji inwestycji moderniza-
cyjnych. Zjawisko takie występuje np. w zakresie zaopatrzenia w wodę w odniesieniu 
do materiałów, energii i usług obcych, w zakresie ochrony zdrowia w odniesieniu do 
materiałów, jak również w zakresie opieki społecznej w odniesieniu do energii. Przede 
wszystkim należy jednak zwrócić uwagę na ogromne zróżnicowanie wyników badań 
tej grupy projektów inwestycyjnych, odzwierciedlone w wartościach odchylenia stan-
dardowego. Wobec tak silnych rozbieżności finansowych rezultatów inwestycji moder-
nizacyjnych trudno o zidentyfikowanie jakichkolwiek statystycznych prawidłowości 
w tej grupie projektów.
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7.3.  Koszty funkcjonowania a wielkość nakładów inwestycyjnych

Nowe projekty inwestycyjne

Istotne wnioski mogą być wyciągnięte na podstawie porównania wielkości kosz-
tów funkcjonowania poszczególnych inwestycji oraz poniesionych na te inwestycje 
nakładów. Ponieważ inwestycje (działalność wykonywana przy wykorzystaniu zreali-
zowanych obiektów) generują koszty w poszczególnych latach eksploatacji, nakłady 
inwestycyjne zostały zwaloryzowane wskaźnikiem cen usług budowlano-montażo-
wych w  poszczególnych latach; następnie kwoty poszczególnych rodzajów kosztów 
poniesionych w  roku n  funkcjonowania danej inwestycji zostały podzielone przez 
zwaloryzowaną na rok n wartość nakładów. Z ilorazów tych wyciągnięto dla każdego 
projektu wartości średnie, które – uśrednione dla poszczególnych grup zadań publicz-
nych – zostały przedstawione w tabeli 36.

Podobnie jak w  przypadku badania struktury kosztów funkcjonowania projektów 
inwestycyjnych, także wyniki badania relacji kosztów do nakładów należy postrzegać 
z dużą dozą powściągliwości i traktować jako zasadnicze przybliżenie. Świadczy o tym 
znacznie rozproszenie uzyskanych wartości „wokół” średnich. Tym niemniej informa-
cje zgromadzone w drodze badania ankietowego pozwalają na sformułowanie okre-
ślonych tez. Ogólnie rzecz biorąc, największe roczne koszty funkcjonowania generują 
inwestycje w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej – odpowiednio 40% oraz 
33,5%. W badaniu uzyskano porównywalne wyniki relacji kosztów do nakładów dla 
inwestycji oświatowych oraz inwestycji w zakresie prowadzenia działalności kultural-
nej (7,6%). Zaskakujący jest podobny rezultat obliczeń przeprowadzonych dla inwe-
stycji kanalizacyjnych (tj. z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków) – 7,8%. 
Najniższe koszty funkcjonowania w stosunku do wartości nakładów inwestycyjnych 
generują inwestycje w wodociągi oraz urządzenia do uzdatniania wody – 4,4%.

Stosunek poszczególnych składników kosztów do nakładów inwestycyjnych jest ściśle 
związany z przedstawionymi wyżej wynikami badania struktury kosztów funkcjono-
wania. W związku z tym, że największy udział w kosztach mają wynagrodzenia oraz 
materiały i  energia, powyższe koszty rodzajowe wykazują także największą relację 
do nakładów. W przypadku opieki społecznej wynosi ona dla wynagrodzeń 25%, zaś 
w przypadku inwestycji z zakresu ochrony zdrowia – blisko 21% (udział wynagrodzeń 
w kosztach ogółem inwestycji oświatowych wynosi prawie 60%, natomiast w kosztach 
inwestycji z zakresu ochrony zdrowia niecałe 50%).
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Ulepszenie (modernizacja) obiektów istniejących

Poczynione wyżej obserwacje dotyczące wyników badań ankietowych inwestycji 
modernizacyjnych w zakresie struktury kosztów funkcjonowania co do zasady aktu-
alne są także w odniesieniu do badania relacji kosztów funkcjonowania do nakładów 
inwestycyjnych. Z tego względu większą wagę należy przywiązywać do relacji uwzględ-
niającej koszty ogółem niż do relacji uwzględniających poszczególne koszty rodza-
jowe. Relacja kosztów funkcjonowania inwestycji modernizacyjnych do nakładów 
inwestycyjnych nie odbiega zasadniczo od wielkości analogicznej relacji ustalonej dla 
nowych projektów w zakresie kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz odpro-
wadzania i oczyszczania ścieków. Istotne obniżenie tej relacji w odniesieniu do zaopa-
trzenia w wodę pozwala na sformułowanie hipotezy o występowaniu silnych efektów 
oszczędnościowych w tej sferze inwestycji. Z kolei bardzo silny wzrost relacji w zakre-
sie projektów oświatowych jest trudny do wyjaśnienia tym bardziej, że kontrybucja 
wynagrodzeń i pochodnych do tej relacji wynosi aż 86,5%, jest zatem dużo większa od 
wkładu wynagrodzeń i pochodnych do relacji w przypadku nowych inwestycji (68%).
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