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TEMATY W NASZYM 

NEWSLETTERZE: 

 Czym jest rating? 

 Kim jesteśmy? 

 Kto lubi być oceniany- cz. II 

oddajemy na Wasze ręce pierwszy numer wznowionej serii SPF-a ukazującego 

się od 2005 roku. 

Nowa szata, nowe pomysły i spojrzenie na finanse samorządów, które również 

dynamicznie podlegają zmianom. Co pozostało z poprzednich numerów? Jakość 

i dogłębna analiza problemów i kluczowych elementów zarządzania finansami. 

Mam nadzieję, że poruszane tematy Państwa zainteresują. Szczególnie z zakre-

su oceny kondycji finansowej, jak i metod realnego prognozowania własnych 

dochodów. Temat jest na tyle szeroki, że będziemy go uzupełniać pomiędzy ko-

lejnymi numerami SPF-a, a artykułami publikowanymi w newsletterze Agencji 

Ratingowej dedykowanej samorządom. Będziemy zatem w kontakcie częstszym 

niż kwartalny. 

Zapraszam Państwa do wspólnej dyskusji, poruszania tematów, które Państwa 

interesują. Pomysły i artykuły prosimy przesyłać na adres w stopce. Wspólnie 

możemy podnosić jakość samorządności w Polsce. 

 

Krzysztof Grybionko 

Redaktor Naczelny 

Samorządowego Przeglądu Finansowego 

Pod koniec stycznia bieżącego roku Główny Urząd 

Statystyczny opublikował szacunkowe dane dotyczą-

ce wygenerowanego w 2013 roku produktu krajowe-

go brutto z podziałem na województwa.  

Po raz kolejny za największą część polskiego PKB 

odpowiada województwo Mazowieckie, co nie powin-

no nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, że jest 

ono największe zarówno pod względem powierzchni 

jak i liczby  ludności. Na drugim miejscu znalazło się 

województwo Śląskie, a na trzecim stopniu podium 

uplasowało się województwo Wielkopolskie.  

Udział poszczególnych województw w PKB Polski 

przedstawiono na wykresie obok: 
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Odpowiednie zaplanowanie budżetu jednostki samo-

rządu terytorialnego ma olbrzymie znaczenie dla jej 

funkcjonowania. Niniejszy artykuł ma na celu spraw-

dzenie, jak dokładnie samorządy planowały swoje 

budżety w 2013 roku na podstawie analizy ich pla-

nów budżetowych oraz sprawozdań  z ich wykonania. 

Na początek przyjrzyjmy się dochodom samorządów. 

Średnie odchylenie wykonania dochodów ogółem od 

wielkości zaplanowanych wyniosło 0,44%. Oznacza 

to, że przeciętny samorząd osiągnął dochody ogółem 

o 0,44% wyższe niż planowane. 

Jeśli jednak przyjrzymy się dochodom bieżącym JST, 

odchylenie to jest większe i wynosi 4,05%. Ogólnie 

samorządy dość dobrze planują swoje dochody bie-

żące. Poniższy wykres pokazuje liczebność danych 

grup JST w zależności od wielkości odchylenia wyko-

nania dochodów bieżących od ich planowanej wyso-

kości: 

Jak łatwo zauważyć zdecydowana większość JST 

znajduje się w przedziale od -5% do +5%. Co cieka-

we, biorąc pod uwagę wartości skrajne okazuje się, 

że liczba samorządów, które osiągnęły dochody bie-

żące na poziomie przekraczającym 110% planu jest 

dużo większa niż takich, które plan wykonały  w 

mniej niż 90% - 245 wobec 21 jednostek samorządu 

terytorialnego. Nieco gorzej samorządy planują swo-

je dochody majątkowe.  

SAMORZĄDOWY PRZEGLĄD FINANSOWY 

Jak samorządy planowały swoje dochody i wydatki w 2013 roku 

Przeciętne odchylenie dla tej kategorii wyniosło aż 

33,57%! Co ciekawe spośród 25 JST, które nie pla-

nowały uzyskania dochodów majątkowych, aż 23 

wykazały dochód w ramach tej kategorii, natomiast 

4 samorządy planujące sprzedaż majątku nie uzy-

skały z tego tytułu ani złotówki. Pozytywny wydźwięk 

dodatniego przeciętnego odchylenia w wykonaniu 

dochodów majątkowych JST zdecydowanie blednie, 

gdy spojrzymy na rozkład liczebności samorządów w 

danych grupach odchyleń. 

 

Jak widać na wykresie zdecydowana większość sa-

morządów (ponad 70%) osiągnęła dochody majątko-

we na poziomie niższym niż zaplanowany. Ponadto,  

dla co czwartego samorządu wartość ta była mniej-

sza o ponad połowę. Wynika to przede wszystkim z 

trudności w realizowaniu sprzedaży majątku oraz 

opóźniających się konkursów, co wpływa na to, że 

samorządy później otrzymują dotacje na inwestycje. 

Pochodną niezrealizowanych dochodów majątko-

wych JST są ich wydatki inwestycyjne. Sytuację tą 

dobrze obrazuje porównanie przedstawionego powy-

żej wykresu z rozkładem liczebności grup 

JST w zależności od wielkości odchylenia wykonania 

wydatków majątkowych od ich wartości planowa-

nych, przedstawionym poniżej. 
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Podobnie, jak w przypadku dochodów, samorządy 

dużo lepiej planują swoje wydatki bieżące. Poziom 

przeciętnego odchylenia wykonania 

od  planu  wyniósł dla tej kategorii zaledwie 0,26%. 

Na koniec przyjrzyjmy się wydatkom ogółem. Aż 7 na 

10 samorządów wydało w 2013 roku mniej niż prze-

widywały ich plany budżetowe. Rozkład JST według 

grup odchylenia wykonania wydatków ogółem od 

wartości planowanych przedstawiono na wykresie 

obok: 

Z przytoczonych danych wynika, że jednostki samo-

rządu terytorialnego w 2013 roku dość ostrożnie 

planowały swoje budżety. Świadczą o tym przecięt-

nie wyższe niż zaplanowane dochody oraz średnio 

niższe niż planowane wydatki. Należy jednak pamię-

tać, że rozważania te dotyczą grupy wszystkich sa-

morządów w Polsce i poszczególne dane mogą zna-

cząco się różnić na poziomie pojedynczego samorzą-

du. 

Marcin Zawada 

Agencja Ratingowa INC  Rating 

Czym jest rating? 

Rating (ang.)  wartość , ocena, wskaźnik 

DEFINICJA Rating to ocena wiarygodności finansowej instytucji rządowych, firm i jednostek samorzą-

du terytorialnego, emitujących dłużne papiery wartościowe bądź pojedynczej ich emisji; 

przy ocenianiu brana jest pod uwagę rzetelność emitenta w wywiązywaniu się ze zobowią-

zań, prognozy jego sytuacji finansowej w przyszłości oraz analizy wszystkich typów ryzyka 

związanego z zakupem tych papierów. 

PRAKTYKA PODMIOT – KLIENT – FIRMA 

gwarancja obiektywnej oceny podmiotu, któremu nadawany jest rating. 

SPECJALIŚCI 

doświadczona agencja ratingowa. 

ANALIZA 

bieżących i historycznych danych ilościowych oraz jakościowych emitenta. 

PODSTAWOWE FUNKCJE RATINGÓW 

ocena i klasyfikacja ryzyka kredytowego. 

Co kryje się pod słowem rating? 
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KORZYŚCI 

DLACZEGO RATING JEST WAŻNY? 
Rating określa wiarygodność finansową oraz zdolność samorządu do regulowania krótko i 

długoterminowych zobowiązań finansowych. Jest to precyzyjna miara oceny kondycji fi-

nansowej i ewentualnego ryzyka wystąpienia w dłuższym terminie niewypłacalności samo-

rządu. Rating jest oceną wyprzedzającą możliwe zmiany kondycji finansowej samorządu.  

Pomaga inwestorom oszacować wymaganą premię za ryzyko. 

Umożliwia szybkie i efektywne podejmowanie decyzji w banku i samorządzie. 

Rating ważny jest bezterminowo - dopóki emitent się nie wycofa lub nie zmieni agencji 

ratingowej. 

Rating podlega kwartalnej aktualizacji. 

POZIOM INWESTYCYJNY 
Skala ocen ratingowych 

Niskie odsetki 

Wysoki prestiż 

Wysokie odsetki 

Niski prestiż 

CO ZYSKUJESZ? 

1 Kontrola 

finansów 

2 Szybkie  

reagowanie 

na zmiany 

3 Wsparcie 

doradcze 

4 Niezależność 

oceny 

5 Analiza  

teraźniejszości  

i przyszłości 

6 Rzetelność 

Więcej na www.incrating.pl 

SAMORZĄDOWY PRZEGLĄD FINANSOWY 
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Analiza finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu JST 

 analizę wskaźnikową dotyczącą płynności 

finansowej, samodzielności finansowej, za-

dłużenia i efektywności funkcjonowania jed-

n os te k  s amo rz ąd u te ry to r ia ln eg o 

(efektywność realizowanych zadań), 

 analizę wyniku budżetowego oraz finansowe-

go i czynników je kształtujących, 

 ocenę procesów inwestycyjnych i źródeł ich 

finansowania. 

 

Analiza finansowa może przybrać postać analizy 

zewnętrznej lub analizy wewnętrznej. Analizy ze-

wnętrzne są opracowywane dla osób i instytucji spo-

za JST. W szczególności służą: społeczności, instytu-

cjom finansowym, udziałowcom i akcjonariuszom 

przedsiębiorstw komunalnych, ubezpieczycielom i 

inwestorom. Natomiast analiza wewnętrzna przygo-

towywana jest na wewnętrzne potrzeby samorządu. 

Jej zadaniem jest wspomaganie procesów podejmo-

wania decyzji, ocena efektywności realizacji zadań; 

jest też punktem wyjścia procesów restrukturyzacyj-

nych. Prace analityczne w ramach analizy finansowej 

prowadzone są w 4 etapach (rysunek 1.). Wskazane 

etapy prac analitycznych powinny być stosowane w 

celu uzyskania jakościowo najlepszych i najbardziej 

trafnych informacji w procesie zarządzania finansa-

mi. 

1.M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia – decyzje – procesy. Wyd. PWN, Warszawa 2006. 

2. Na podstawie: Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa gminy, Wyd. Difin, Warszawa 2000. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-

Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia – decyzje – procesy. Wyd. PWN, War-

szawa 2006. 

Zarządzanie finansami w JST, z uwagi na fakt, że jest 

procesem decyzyjnym, opiera się na wszechstronnej 

informacji.  

W strumieniu informacji, które docierają do decyden-

tów, istotne znaczenie mają informacje analityczne, 

a zwłaszcza finansowo-księgowe. Dzięki nim kierow-

nictwo jednostki dowiaduje się o zmianach występu-

jących w otoczeniu i ich przyczynach, o skutkach 

podjętych oraz projektowanych działań oraz o czynni-

kach zakłócających zaplanowany tok procesów i 

zadań, za których realizację odpowiadają. 

Celem analizy finansowej jest : 

 sporządzanie charakterystyki ilustrującej 

działalność prowadzoną przez jednostkę sa-

morządu terytorialnego, która pozwala na 

dokonanie oceny osiągniętych celów, 

 wykrycie i ustalenie czynników mających 

wpływ na realizację podjętych przedsięwzięć 

oraz realizowanych zadań, 

 określenie przewidywanych wyników na pod-

stawie informacji o stanie mienia, zasobach 

jakimi dysponuje dana jednostka samorządo-

wa oraz o zmianie jego otoczenia, 

 podwyższenie jakości oraz ułatwienie podej-

mowania decyzji zarządczych, służących 

zwiększeniu trafności i jakości zarządzania 

jednostką samorządową oraz zwiększenie 

efektów i jakości wykonywanych zadań. 

 

Analiza finansowa zajmuje się badaniem stanu i 

rozwoju szeroko rozumianej sytuacji finansowej JST 

oraz analizą i diagnozą finansowych skutków podej-

mowanych działań oraz zadań realizowanych przez 

samorząd. Do podstawowych zadań stawianych 

przed analizą finansową w jednostkach samorządu 

terytorialnego można zaliczyć : 

 wstępną i rozwiniętą analizę sprawozdań fi-

nansowych, 

1 

2 

Rysunek 1. Etapy prac analitycznych w ramach analizy 

finansowej 

SAMORZĄDOWY PRZEGLĄD FINANSOWY 
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Z punktu widzenia zarządzania finansami wyniki 

analizy finansowej JST mogą zostać wykorzystane 

do: 

 oceny stanu majątku JST i zachodzących w 

nim zmian, 

 oceny wartości i stanu infrastruktury wykorzy-

stywanej w świadczeniu usług o charakterze 

publicznym, 

 oceny struktury finansowania majątku 

(strategia kapitałowa), 

 oceny poziomu zadłużenia długo i krótkoter-

minowego oraz wpływu długu na wiarygod-

ność finansową JST, 

 oceny płynności finansowej jednostki samo-

rządu terytorialnego oraz poziomu równowagi 

finansowej,  

 oceny relacji między majątkiem trwałym i 

obrotowym, 

 oceny kosztów związanych ze świadczeniem 

poszczególnych usług publicznych, 

 oceny sprawności i efektywności zarządzania 

składnikami majątku obrotowego, 

 oceny atrakcyjności inwestycyjnej dla inwe-

storów oraz możliwości inwestowania przez 

JST, 

 oceny odchyleń od planowanego budżetu i 

przyczyn ich występowania, 

 oceny kształtowania zjawisk i trendów mają-

cych wpływ na dochody i wydatki. 

 

Sprawozdania finansowe, jako podstawowy materiał 

źródłowy w analizie finansowej, można poddać 

wstępnym badaniom analitycznym przez badanie 

struktury pionowej dochodów i wydatków oraz przy-

chodów i rozchodów. Można tego dokonać przez 

określenie udziału poszczególnych składników w 

wielkościach ogółem (sumie) lub udziału w danej, 

określonej grupie dochodów/przychodów lub wyda-

tków/rozchodów budżetowych. Oprócz badania 

struktury pionowej poszczególnych sprawozdań moż-

na dokonać wstępnej analizy poziomej przez analizę  

Analiza finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu JST 

wzajemnych relacji między dochodami/przychodami 

a wydatkami/rozchodami. W tym przypadku można 

przeprowadzić analizę budżetu planowanego, jak i 

wykonanego - w dowolnym momencie w ciągu roku 

lub za dany rok. 

Określenie wzajemnych relacji dochodów i wydatków 

odzwierciedla efekt decyzji podejmowanych przez 

organy danego samorządu i skutki tych decyzji w 

zakresie realizowania zadań na rzecz społeczności 

lokalnej. Dokonanie takiej oceny wiąże się z koniecz-

nością ustalenia relacji między poszczególnymi ele-

mentami dochodów/przychodów i wydatków  

/rozchodów. Wnioski wraz z elementami porównań z 

innymi samorządami, mogą być podstawą weryfika-

cji podejmowanych decyzji i polityki budżetowej pro-

wadzonej przez organy danej JST. 

Analizę strukturalną można przeprowadzić w ujęciu 

statycznym na podstawie danych z jednego okresu i 

w ujęciu dynamicznym na podstawie danych z więcej 

niż jednego okresu. Analiza statyczna dotyczy bada-

nia struktury dochodów i wydatków w wybranym 

momencie. Natomiast ujęcie dynamiczne pozwala 

ocenić również kierunek zmian tej struktury oraz 

dynamikę i zmiany. Przekrój oraz zakres przedmioto-

wy analizy dochodów może być ustalony przez anali-

tyka w zależności od celów i potrzeb analizy. Analiza 

strukturalna dochodów w głównej mierze obejmuje: 

 

 analizę dochodów własnych, 

 analizę udziałów w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa, 

 analizę dotacji celowych, 

 analizę subwencji ogólnej, 

 analizę dochodów według źródeł ich powsta-

wania, 

 analizę dochodów według układu klasyfikacyj-

nego, 

 analizę dochodów według układu zadań. 

 

 

Paweł Łopatka i Dariusz Giza 

ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. 

SAMORZĄDOWY PRZEGLĄD FINANSOWY 
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Kto lubi być oceniany? 

Ocena to subiektywne określenie stanu rzeczy lub 

osoby w oparciu o ustaloną skalę. Oczywistym jest 

zatem, że nikt specjalnie nie lubi być ocenianym, 

tym bardziej subiektywnie. Większą tolerancję na 

ocenę mamy, gdy nie dotyczy nas ona osobiście ale 

skierowana jest do grupy lub instytucji, w której dzia-

łamy. Czy jest możliwa ocena obiektywna? Owszem 

jest, ale wymaga zachowania pewnych specyficznych 

warunków tj.: niezaangażowania, braku powiązań 

między oceniającym a ocenianym, dużego doświad-

czenia w dziedzinie, którą oceniamy. Na rynku finan-

sów JST (jednostek samorządu terytorialnego) funk-

cję taką może pełnić Agencja Ratingowa. Można 

spytać, po co nam taka agencja? Odpowiedzi jest 

wiele, ale wydaje się zasadnym by wskazać kilka z 

nich. Pierwszą i moim zdaniem najważniejszą jest 

wiarygodność. I to zarówno wiarygodność Agencji 

jako podmiotu niezależnego, doświadczonego i dba-

jącego o przejrzystość rynku finansowego. Tylko taki 

podmiot, który nie świadczy żadnych innych usług 

JST, nie ulega wpływom lub finansowaniu ze źródeł  

skarbu państwa lub innych uczestników rynku długu 

JST (giełda, inwestorzy, banki, itp.) ma prawo do 

wystawiania ocen wiarygodności kredytowej. Zatem 

po co nam takie oceny (ratingi)? Z punktu widzenia 

typowego samorządu jest to jak przylepienie znacz-

ka jakości, który jest zrozumiały przez innych, w tym 

w szczególności banki i instytucje udzielające finan-

sowania JST. Opierając się na takiej transparentnej 

ocenie pożyczający nie musi samodzielnie oceniać 

ryzyka związanego z pożyczaniem pieniędzy JST (lub 

wspiera się oceną Agencji) a  jednocześnie uzyskuje 

stałą informację o kondycji finansowej pożyczkobior-

cy (JST). Jak to się przekłada na korzyści dla JST? 

Przede wszystkim cena pieniądza, czyli marża banku 

jak i prowizja idą w dół. Chociażby o koszty związane 

z oceną ryzyka i bieżącą kontrolą dłużnika, która jest 

w wliczana w cenę pieniądza (kredytu, emisji obliga-

cji, umowy pożyczki, itp.). Dobry rating jest silnym 

argumentem przetargowym w negocjacjach z banka-

mi chcącymi pożyczyć nam pieniądze.  

Po drugie, rating otwiera drogę JST do pozyskiwania 

tańszego pieniądza na rynkach międzynarodowych. 

Jak bowiem dotychczas inwestor lub bank z Londy-

nu, Nowego Jorku czy Timbuktu miał inwestować w 

obligacje przykładowej gminy Kórnik,  skoro nie tylko 

nie wie, że ona istnieje i posiada takie obligacje, ale 

też jest wypłacalna i stabilna finansowo? Jak miałby 

ocenić ryzyko pożyczenia pieniędzy nie mając poję-

cia o budżecie gminy i jego finansowaniu? Może to 

zrobić tylko jeśli niezależna agencja ratingowa 

„odrobi za niego lekcję” i nada rating.  

Nie dość, że taki rating od razu pojawia się na Euro-

pejskiej Platformie Ratingowej, studiowanej na 

wszystkich  rynkach finansowych naszego kontynen-

tu i całego świata, ale też jest czytelny i zrozumiały 

wszędzie. I zachęca… 

Postaram się Państwu przybliżyć inne korzyści jak i 

rozwiać obawy wynikające z „bycia ocenianym” w 

kolejnych artykułach. 

Krzysztof Grybionko 

Agencja Ratingowa INC Rating 

 

 

 

Spółki komunalne zainteresowane udziałem w 

tworzeniu metodologii oceny ratingowej zapra-

szamy do współpracy.  

 

W tym celu prosimy o kontakt na adres: 

rating@ic.poznan.pl  

 

Spółki, które zdecydują się na współpracę 

otrzymają rating kredytowy za darmo!  

OFERTA  
WSPÓŁPRACY 

SAMORZĄDOWY PRZEGLĄD FINANSOWY 
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To właśnie Wielkopolska została liderem pod wzglę-

dem wzrostu PKB (w cenach bieżących) z wynikiem 

na poziomie +4,76%. Pod względem dynamiki PKB 

na kolejnych miejscach są Podkarpackie (+4,67%) 

oraz Podlaskie (+4,28%). Tylko w jednym wojewódz-

twie odnotowano spadek PKB. Jest to województwo 

Świętokrzyskie z wynikiem -0,20%. Bazując na da-

nych dotyczących wzrostu PKB w poszczególnych 

województwach postanowiliśmy sprawdzić w jaki 

sposób jest on powiązany z osiąganymi przez woje-

wództwa dochodami z tytułu podatków dochodowych 

(PIT i CIT).   

W tym celu wykorzystaliśmy współczynnik korelacji 

obliczony dla dynamiki zmian zachodzących w wiel-

kościach wpływów z tytułu podatków dochodowych 

oraz dynamiki zmian w generowanym PKB w okresie 

od 2011 do 2013 roku. Wyniki naszej analizy zawie-

ra tabela przedstawiona poniżej. Okazuje się, że aż 

13 z 16 województw wykazuje silną dodatnią korela-

cję między dynamiką dochodów uzyskiwanych z tytu-

łu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a 

dynamiką generowanego PKB. 

W przypadku podatku dochodowego od osób praw-

nych (CIT) zaledwie połowa województw cechuje się 

silną dodatnią korelacją. Dla jednego województwa 

współczynnik korelacji osiągnął wysoką wartość 

ujemną, natomiast w przypadku pozostałych 7 woje-

wództw nie wystąpiła znacząca korelacja. 

Wyższy stopień powiązania PKB danego wojewódz-

twa z jego dochodami z tytułu PIT niż CIT wynika 

prawdopodobnie z faktu, że przedsiębiorstwa w dużo 

łatwiejszy sposób mogą optymalizować wysokość 

płaconych podatków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie mniej jednak, wysoki stopień korelacji między 

generowanym PKB w ramach danego województwa 

oraz jego dochodami z tytułu PIT może być punktem 

wyjścia do prognozowania tej bardzo ważnej katego-

rii dochodów JST. Temat ten postaramy się omówić 

w kolejnym numerze Samorządowego Przeglądu 

Finansowego szukając odpowiedniego wskaźnika 

indeksowania dla JST w każdym województwie. 

 

 

Marcin Zawada 

Agencja Ratingowa INC Rating 

korelacja (PIT) korelacja (CIT)

Dolnośląskie 0,96 0,41

Kuj.-Pomorskie 0,97 0,80

Lubelskie 1,00 0,92

Lubuskie 0,98 0,45

Łódzkie 0,99 -0,33

Małopolskie 0,98 0,96

Mazowieckie -0,12 0,96

Opolskie 0,99 -0,26

Podkarpackie 0,98 0,98

Podlaskie 0,67 -0,11

Pomorskie 0,23 -0,43

Śląskie 0,95 0,94

Świętokrzyskie 0,89 0,89

War.-Mazurskie 0,98 -0,91

Wielkopolskie 0,94 0,38

Zachodniopom. 0,67 0,91
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