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DŁUG JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W OKRESIE POKRYZYSOWYM.
KIERUNKI ROZWOJU
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza zmian, jakie zaszły w wielkości długu lokalnego
i jego wpływie na polski dług publiczny w okresie kryzysu. Przyjęte rozwiązania instytucjonalne warunkują możliwości wykorzystania długu przez sektor samorządowy. Pogorszenie
się ich sytuacji finansowej w okresie kryzysu wraz z intensyfikacją procesu inwestycyjnego
sprawiły, że nastąpił szybki wzrost poziomu długu lokalnego. W zestawieniu z przekroczeniem dwóch progów ostrożnościowych dług lokalny stał się problemem dla sektora rządowego. W świetle powyższego kategoria długu lokalnego będzie się musiała rozwijać z uwzględnieniem nowych uwarunkowań.
Słowa kluczowe: dług publiczny, jednostka samorządu terytorialnego, dług lokalny, kryzys.

1. Wstęp
Kryzys gospodarczy z lat 2007–2009 wpłynął na światową gospodarkę o wiele silniej niż poprzednie załamania koniunktury. Wiele rządów podjęło wówczas interwencje, ratując zagrożone instytucje finansowe oraz wspierając popyt na kluczowych
rynkach. Skala tych interwencji była bezprecedensowa w ostatnim półwieczu. Jak
się jednak okazało, przywrócony wzrost gospodarczy był kruchy, a jednocześnie
ujawnił prawdziwą skalę problemów sektora finansów publicznych w krajach rozwiniętych, związanych z poziomem długu publicznego.
Mimo że polska gospodarka stosunkowo łagodnie przeszła przez okres kryzysu,
to sektor finansów publicznych stanął przez problemem granic zadłużenia. Wynikały
one ze zwiększenia potrzeb pożyczkowych państwa, gdyż pogorszenie koniunktury
odbiło się na wpływach do budżetu państwa. Spowodowało to przekroczenie progów ostrożnościowych, co zmusza do ograniczenia poziomu długu oraz ogranicza
poziom deficytów, które mogą wystąpić w jednostkach sektora finansów publicznych. Na tym tle powstał konflikt pomiędzy ministrem finansów a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego (JST). Samorządy są bowiem zadłużone
w stosunkowo niskim stopniu w porównaniu do rządu i jako sektor dalekie od usta-
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wowych granic swojego zadłużenia. W tym samym czasie występuje kulminacyjny
moment wykorzystania funduszy unijnych, co sprawia, że potrzebują one środków
na wkład własny niezbędny do realizacji tych inwestycji. Rząd natomiast obawia
się wzrostu zadłużenia samorządów, gdyż wymagałoby to znacznie większego ograniczenia potrzeb pożyczkowych sektora rządowego. Ponieważ większość dyskusji
na ten temat miała charakter medialny, celem niniejszego opracowania jest analiza
poziomu zadłużenia samorządów w okresie przed i po kryzysie oraz konsekwencji
pierwszego przekroczenia progów ostrożnościowych dla rozwoju tej instytucji.

2. Rozwiązania instytucjonalne
w zakresie zadłużenia samorządów
Polski system finansów publicznych nie odbiega znacząco od europejskich standardów zarówno w zakresie długu publicznego, jak i długu lokalnego. Rozwiązania instytucjonalne powstały stosunkowo niedawno, na podstawie doświadczeń innych
krajów. W niektórych aspektach wręcz wyprzedzają je, np. zapisanie maksymalnego
poziomu zadłużenia w konstytucji zabezpiecza polski system finansów publicznych
przed eksplozją zadłużenia oraz koniunkturalnym przesuwaniem granic zadłużenia.
Nie oznacza to jednak, że jest to system całkowicie pozbawiony wad. Praktyczne
aspekty funkcjonowania instytucji długu lokalnego oraz możliwości wykorzystania
są uzależnione od kształtu instytucjonalnego systemu finansów publicznych w Polsce. W niniejszym rozdziale zostanie przedstawione, w jaki sposób przekłada się on
na funkcjonowanie instytucji długu lokalnego w Polsce.
Podstawowe rozwiązania dotyczące możliwości zaciągania długu publicznego
przez JST są uregulowane w Ustawie o finansach publicznych (art. 89–94 oraz 243–
–244) [Ustawa o finansach publicznych… 2009]. Polskie samorządy mają możliwość
zadłużania się na pokrycie deficytu budżetowego zarówno na wydatki inwestycyjne, jak i bieżące. Ustawodawca określił też wachlarz instrumentów dostępnych
samorządom. Należą do nich wyemitowane przez JST papiery wartościowe, kredyty,
pożyczki, prywatyzacja majątku komunalnego, nadwyżki z lat poprzednich i wolne
środki na rachunku JST, czyli w zasadzie z pełnego katalogu źródeł finansowania.
Wskutek wprowadzenia wymogu określenia wartości nominalnej zobowiązania już
w momencie emisji papierów wartościowych i ograniczenia dyskonta do nie więcej
niż 5%, w praktyce możliwość emisji obligacji jest częściowo ograniczona. Rynek
preferuje bowiem bardziej elastyczne typy obligacji [Ustawa o finansach publicznych… 2009, art. 89–92].
W porównaniu z europejskimi rozwiązaniami polskie JST mają podobne możliwości zadłużania się (choć ograniczenia dotyczące obligacji nie są normą). Urynkowienie relacji wierzyciel – JST pozwala na większą efektywność w gospodarowaniu tymi środkami wskutek konieczności spełnienia kryteriów wypłacalności,
poddania się kontroli instytucji finansowej oraz konkurowania z innymi podmiotami
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o środki. Skuteczne wykorzystywanie obligacji jako źródła pozyskiwania środków
finansowych wymaga funkcjonowania rozwiniętego rynku obligacji komunalnych.
Polski rynek nie należy do najbardziej rozwiniętych, co może wyraźnie utrudniać
zaciąganie tego typu zobowiązań. Mała liczba emisji powoduje jego małą płynność.
Ten czynnik można by jednak zmienić wraz ze wzrostem liczby emitentów, gdyż
rosnąca popularność funduszy inwestycyjnych i rozwój OFE powoduje, że są płynne środki na rynku. Koszty towarzyszące emisji są dość wysokie. Jednak w sytuacji częstego korzystania z emisji obligacji powtarzalne czynności stają się tańsze
(zespół pracowników JST jest też lepiej przygotowany). Wraz ze wzrostem kwoty
emisji spada koszt jednostkowy pozyskania środków. Wypracowanie strategii zarządzania długiem pozwoliłoby na dodatkowe oszczędności. Ponadto towarzyszące
rozwiniętym rynkom elementy infrastruktury (np. systemy ratingów) usprawniają
ich funkcjonowanie. Tak więc szansą na wzrost wykorzystania komunalnych papierów wartościowych jako instrumentu finansowania długu jest rozwój rynku tych
papierów. Z kolei pod względem rynku kredytowego polskie samorządy są w podobnej sytuacji do zachodnich odpowiedników. Spotykana jest jedynie sytuacja, gdy
samorząd jest współwłaścicielem lokalnego banku (np. spółdzielczego lub komunalnego). Wówczas może on korzystać z preferencyjnych warunków kredytowania.
Na wolnym rynku samorządy konkurują z innymi potencjalnymi kredytobiorcami.
Duże jednostki są zwykle na tyle wiarygodne, że korzystają z preferencji podobnych
do Skarbu Państwa. Mniejsze jednostki mające duże zadłużenie i problemy ze spłatą
są w gorszej sytuacji. Jednak wiele krajów, w tym Polska, posiada regulacje uniemożliwiające zbankrutowanie samorządu, a to zwiększa wiarygodność nawet najmniejszych JST.
System zabezpieczeń przed nadmiernym zadłużaniem się samorządów jest obecnie w okresie przejściowym. Do końca 2013 r. obowiązują trójszczeblowe ograniczenia z poprzedniej ustawy, która ograniczała dopuszczalne roczne obciążenie obsługą
długu publicznego do 15% rocznych dochodów (12% w przypadku przekroczenia
55% poziomu długu publicznego). Ponadto maksymalny poziom zadłużenia JST nie
może przekraczać 60% jej rocznych dochodów. Po trzecie, samorząd musi wystąpić
o opinię odpowiedniej izby obrachunkowej przed zaciągnięciem nowych zobowiązań. Regionalna Izba Obrachunkowa ocenia, czy JST będzie w stanie spłacić nowe
zobowiązanie. Następnie przekazuje ten dokument zarówno ocenianej jednostce, jak
i przyszłemu wierzycielowi. Pozwala to na uniknięcie nieodpowiedzialnego zaciągania zobowiązań. Począwszy od 2014 r. wejdą inne zasady obliczania wielkości
dopuszczalnego deficytu budżetowego (opisanych w art. 243 Ustawy), które najprawdopodobniej ograniczą możliwości zadłużania się samorządów [Poniatowicz
2011, s. 44–45]. Porównując te zabezpieczenia do rozwiązań europejskich, można
stwierdzić, że polskie rozwiązania należą do typu ograniczeń ex-post. Sposób uregulowania limitów zadłużenia jest podobny do rozwiązań stosowanych w innych
krajach. Należy jednak zauważyć, że wskazany poziom dopuszczalnego zadłużenia
jest nieproporcjonalnie mniejszy niż w przypadku budżetu państwa. Usprawiedli-
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wić to można brakiem faktycznej samodzielności finansowej JST (nie mogą samodzielnie wprowadzać dodatkowych podatków) [Ustawa o finansach publicznych…
2009; Kosikowski 2006].
Kolejną grupą rozwiązań, którą należy rozpatrzyć, jest system finansowania JST
w Polsce – struktura dochodów JST oraz samodzielność samorządów w ich kształtowaniu.
Dochody JST można podzielić na dwie podstawowe grupy: własne (podatki,
opłaty itp.) i obce (subwencje, dotacje i zewnętrzne). Dochody własne stanowią
48,2% ogółu dochodów JST. Najistotniejszą ich część stanowią udziały w podatkach
dochodowych (20,2% ogółu dochodów). Wpływ JST na kształtowanie ich wielkości jest jedynie pośredni. Oddziałując na aktywność gospodarczą osób fizycznych
i przedsiębiorców, przyczyniają się do zwiększenia bazy podatkowej. Wśród pozostałych dochodów własnych JST największe znaczenie ma podatek od nieruchomości (9,3% ogółu dochodów JST) – w największym stopniu może być kształtowany przez samorządy. Jednak jego wielkość musi uwzględniać sytuację finansową
mieszkańców i przedsiębiorstw. Istotną część dochodów (3,9%) stanową jeszcze
dochody majątkowe, choć zakres działalności gospodarczej samorządów i zasoby
majątkowe mają tendencję do zmniejszania się. Pozostałe dochody własne mają znikome znaczenie.
W odniesieniu do samodzielności dochodowej samorządów należy podkreślić,
że połowa ogółu środków pozostających w gestii samorządów jest im przekazywana
z budżetu państwa, Unii Europejskiej lub innych instytucji. Powoduje to, że poziom
dochodów samorządów jest zrównoważony w skali kraju, a tym samym potrzeby społeczne są zaspokojone na podobnym poziomie. Jednocześnie samorządy mają znacznie
ograniczone możliwości kształtowania swoich dochodów i pozyskiwania dodatkowych
środków na wsparcie rozwoju1.
Struktura dochodów JST wskazuje, że samorządy mają niewielki wpływ na wielkość swoich dochodów, gdyż większość ich dochodów jest ustalana przez rząd lub
zależy od czynników losowych (np. liczba osób dokonujących czynności administracyjnych, za które pobierane są opłaty). Dochodom zewnętrznym towarzyszą liczne zadania (wydatki sztywne), które powodują, że JST mogą jedynie częściowo kształtować
swoje wydatki. Jak podaje P. Swianiewicz, szczególnie niekorzystnie przedstawia się
sytuacja samorządów powiatowych i wojewódzkich, gdyż nie dysponują one żadnym
podatkiem stanowiącym ich wyłączny dochód [Swianiewicz 2004, s. 61]. Skutkuje
to tym, że aby móc się rozwijać, samorządy te muszą zadłużać się w największym stopniu. Widać to zresztą w poziomie zadłużenia JST poszczególnych szczebli – samorządy
województw są zadłużone w największym stopniu. Mała samodzielność samorządów
w kształtowaniu swoich dochodów wraz z dużymi oczekiwaniami wyborców zwiększa
znaczenie długu publicznego JST, ale też utrudnia im stanie się świadomymi i odpowiedzialnymi podmiotami rynku finansowego.
1

Dane z 2010 r., za: [Mały Rocznik… 2011, s. 447–448].
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3. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego
w okresie kryzysu jako uwarunkowanie zadłużania się
samorządów2
Okres kryzysu gospodarczego odbił się na kondycji finansowej sektora samorządowego. W latach 2007–2009 ogólny poziom dochodów rósł regularnie w tempie
ok. 8,5%. Dopiero w 2010 r. dynamika ta spadła do 5,1%. Wydawać się więc może,
że kondycja samorządów była stabilna, szczególnie na tle problemów budżetu państwa. Jednak analiza dynamiki dochodów własnych pokazuje, że szczególnie trudny
okazał się 2009 r. Wówczas to spadły one o 3,89%, podczas gdy w latach 2008
i 2010 rosły przeciętnie o 5%. Podobnie kształtowała się dynamika dotacji celowych
(spadek o 4,8% w 2009 r. przy przeciętnych wzrostach o 15% rocznie w pozostałych okresach). Natomiast subwencja wzrosła o ponad 10% w latach 2008–2009,
a o 4,1% w 2010 r.
Analiza strony wydatkowej pokazuje zaś, że wydatki rosły w latach 2008–2009
o 12,4% i 15,6%. Spadek dynamiki do poziomu 5,9% zanotowano dopiero w 2010 r.
Za wzrost wydatków w większym stopniu odpowiadały inwestycje niż potrzeby
bieżące. Wzrost wydatków inwestycyjnych na poziomie 35% w 2009 r. zbiegł sie
w czasie z największym spowolnieniem po stronie dochodowej. Należy to wiązać
z uruchomieniem na szeroką skalę projektów finansowanych ze środków unijnych
na lata 2007–2013.
Tabela 1. Dynamika wybranych pozycji budżetowych sektora JST w latach 2007–2010
(rok poprzedni = 100)
2008/2007
108,5%

2009/2008
108,6%

2010/2009
105,1%

dochody własne

105,7%

96,1%

104,4%

Dotacje celowe

116,0%

95,2%

114,2%

Subwencja ogólna

110,1%

112,0%

104,1%

Wydatki ogółem

112,4%

115,6%

105,9%

wydatki na inwestycje

117,4%

135,0%

104,0%

wydatki bieżące

111,0%

110,1%

107,1%

Dochody ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Informacja o wykonaniu budżetów… 2007, 2008, 2009,
2010].

Tak więc w analizowanym okresie dynamika dochodów była zmienna. Porównując te wielkości z dynamiką wydatków (w szczególności inwestycyjnych),
można zobaczyć, że pogorszenie strony dochodowej przekładało się na wzrost po-

2

Dane na podstawie: [Informacja o wykonaniu budżetów… 2007, 2008, 2009, 2010].
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trzeb pożyczkowych samorządów, związanych zarówno z bieżącymi wydatkami,
jak i realizacją programów rozwojowych.

4. Poziom długu JST a dług publiczny Polski3
Polski dług publiczny nie osiągnął takich rozmiarów, jak grecki, włoski czy amerykański (zob. rys. 1). Jednak polskie rozwiązania prawne sprawiły, że problem ograniczania wielkości długu stał się w 2011 r. bardzo aktualną kwestią.
54,0%
52,8%

52,0%
50,0%

49,9%

48,0%
46,9%

46,0%
44,8%

44,0%
42,0%
40,0%
2007

2008

2009

2010

Rys. 1. Państwowy dług publiczny jako % PKB w latach 2007–2010
Źródło: [Informacja o wykonaniu budżetów… 2007, 2008, 2009, 2010].

Na koniec 2007 r. dług publiczny w relacji do PKB osiągnął poziom 44,8%. Nie
był to więc poziom budzący niepokój polityków, choć ekonomiści zwracali uwagę na konieczność reformy finansów publicznych. Jednak nie zostały one podjęte aż do końca analizowanego okresu. W 2008 r. kryzys gospodarczy spowodował
ograniczenie tempa wzrostu gospodarczego, lecz jeszcze nie odbił się wyraźnie
na poziomie długu. Wzrósł on do 46,9% PKB. Jednak, wywołany znacznym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego, spadek wpływów budżetowych spowodował, że w kolejnych latach występowała tendencja do wzrostu poziomu długu
(z 23–37 mld zł w latach 2004–2007 do 61–70 mld zł w latach 2008–2011) oraz
jeszcze szybszego wzrostu jego relacji do PKB – 49,9% w 2009 r. i 52,8% w 2010 r.,
a w 2011 r. został przekroczony poziom 55% PKB. Nie wzbudziło to niepokoju rynków finansowych ani nie spowodowało niewypłacalności Polski, lecz uruchomiło
3
Dane liczbowe w tym punkcie artykułu są podawane na podstawie: [Informacja o wykonaniu
budżetów… 2007, 2008, 2009, 2010] i [Mały Rocznik Statystyczny… 2011, s. 438–441].
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procedury ostrożnościowe. Wskutek tego poziom deficytu sektora finansów publicznych w 2012 r. nie może spowodować wzrostu relacji poziomu długu do PKB. Wywołało to dyskusję na temat wzrostu zadłużenia polskich samorządów.
Polskie jednostki samorządu terytorialnego (JST) funkcjonują w obecnym
kształcie od 1999 r., kiedy to powołano trójszczeblową strukturę administracji samorządowej. Od tego momentu zakres ich obowiązków, ale również środków, którymi dysponują, systematycznie rósł. Do ich uprawnień w gospodarce budżetowej
należy też zaciąganie zobowiązań do poziomu 60% ich rocznych dochodów. Poziom
ten, jak przedstawiono w poprzednim punkcie artykułu, jest o wiele niższy niż możliwości zadłużania się budżetu państwa. Nie wszystkie JST korzystają z tego uprawnienia. Jednak wraz z intensyfikacją procesu wykorzystywania środków unijnych
potrzeby finansowe wzrosły (w szczególności dużych miast na prawach powiatów).
Jednocześnie inwestycje te stały się jednym z motorów wzrostu gospodarczego.
Tabela 2. Struktura państwowego długu publicznego w latach 2007–2010 (w %)
Sektor
Sektor rządowy
Sektor samorządowy
Sektor ubezpieczeń społecznych

2007
94,8
4,6
0,6

2008
94,8
4,7
0,5

2009
93,1
5,9
1,0

2010
92,6
7,2
0,3

Źródło: [Informacja o wykonaniu budżetów… 2007, 2008, 2009, 2010].

Struktura polskiego długu publicznego zaprezentowana została w tab. 2.
Po pierwsze, sektor finansów publicznych nierównomiernie wykorzystuje możliwości zadłużania. Oba sektory dysponują bowiem podobnymi łącznymi środkami
publicznymi, a zadłużenie samorządów jest 13-krotnie mniejsze niż rządu. Po drugie, mimo że udział sektora samorządowego wzrósł w analizowanym okresie niemal dwukrotnie, to jest on wciąż niewielki. Samorządy mogą bowiem zadłużać
się do równowartości 60% swoich dochodów. Według poziomu z 2010 r. limit ten
jest wykorzystywany w 54,8%. Rządu ten limit nie obowiązuje i jest on zadłużony
na blisko 300% swoich rocznych dochodów (wg danych z 2010 r.).
Często używanym argumentem przeciwko zadłużaniu się samorządów jest wysoka dynamika przyrostu jego długu. Jest ona wyraźnie większa niż rządowego.
W 2009 r. dług JST wzrósł o 39,9%, a w 2010 r. o kolejne 36%. W tym samym czasie poziom zadłużenia sektora rządowego wzrósł o odpowiednio 10% i 11%. Nie jest
to jednak pełny obraz sytuacji. Należy zwrócić uwagę, że przyrost w obu sektorach
następował z różnych poziomów. Sektor rządowy był bowiem zadłużony na koniec
2007 r. na 500 mld zł, a na koniec 2010 r. już na 747 mld zł. W tym samym okresie
dług sektora samorządowego wzrósł z 24 mld zł do 54 mld zł, a roczne przyrosty
długu JST nie przekroczyły 14 mld zł. W tym samym czasie dług rządowy przyrastał
o ponad 60 mld zł. Tak więc wzrost poziomu zadłużenia generowany przez samorządy jest pięciokrotnie mniejszy niż ten powodowany przez sektor rządowy.
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Do podobnych wniosków prowadzi analiza kwestii obciążenia obsługą długu.
W 2010 r. budżet państwa przeznaczył 34,14 mld zł na obsługę długu. Stanowiło to 11,6% wydatków budżetu i jednocześnie 75% deficytu budżetowego. Zatem
koszty te stanowią jedną z największych pozycji w budżecie. Samorządy na obsługę
zadłużenia przeznaczyły w 2010 r. 1,95 mld zł, co stanowiło 1,1% ogółu dochodów
JST. Należy tu podkreślić, że koszty te są nierównomiernie rozłożone pomiędzy poszczególne samorządy. Jednak nawet maksymalnie zadłużony samorząd (tj. do 60%
swoich dochodów) będzie ponosił koszty obsługi swojego długu na poziomie
3–3,5% swoich dochodów. Ponadto samorządy przez 12 lat swojego funkcjonowania udowodniły, że w przeważającej większości odpowiedzialnie podejmują decyzje o zaciąganiu zobowiązań, a znaczna część zadłużenia przypada na najsilniejsze
finansowo miasta na prawach powiatów i gminy. Zadłużenie samorządów stanowi
więc minimalne zagrożenie dla stabilności finansów publicznych.
Ostatnią kwestią, którą należy poruszyć, jest przeznaczenie środków pozyskiwanych ze źródeł dłużnych. Samorządy przeznaczają znaczną część swoich dochodów (w 2010 r. ponad 25%) na inwestycje. Są one obecnie podstawą wzrostu gospodarczego w świetle słabości inwestycji przedsiębiorstw oraz wciąż słabej
konsumpcji wewnętrznej. Z kolei sektor rządowy przeznaczył w 2010 r. 5,2% swojego budżetu na wydatki inwestycyjne. Ponadto wspomniane obciążenie kosztami
obsługi długu wskazuje, że wkrótce nowe długi będą zaciągane wyłącznie na obsługę długu. Dlatego też wskazane wydawałoby się preferowanie sektora samorządowego w dostępie do długu publicznego.

5. Podsumowanie
Przedstawione rozważania pozwalają na wyciągnięcie kilku wniosków.
Po pierwsze, sektor samorządowy w niewielkim stopniu odpowiada za obecne
problemy z poziomem długu publicznego. Mimo dynamicznego przyrostu długu
JST stanowił on na koniec 2010 r. jedynie 7% całości państwowego długu publicznego, a roczne przyrosty długu samorządowego są wciąż pięciokrotnie mniejsze niż
przyrosty długu rządowego (w wartościach bezwzględnych).
Po drugie, samorządy są w małym stopniu obciążone kosztami obsługi długu.
Sektor rządowy zaś ponosi koszty na poziomie 11% swoich wydatków, a tym samym nowe zadłużenie jest zaciągane głównie na pokrycie kosztów obsługi starego.
Po trzecie, samorządy obecnie wykorzystują większość pożyczanych środków
na finansowanie inwestycji wspieranych środkami z UE. Dlatego też należy postulować ochronę możliwości zadłużania się przez samorządy. Ponadto zmiany powinny iść w kierunku zastosowania większych ograniczeń w zadłużaniu się sektora
rządowego, aby zniwelować dysproporcje w wykorzystaniu długu przez oba sektory. Korzystne byłoby również uwzględnianie ryzyka związanego ze wzrostem poziomu długu w sektorach niekontrolowanych przez rząd, czego zabrakło w okresie
przed kryzysem i w jego trakcie. Można było bowiem przewidzieć zarówno wzrost
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zapotrzebowania samorządów na środki dłużne, jak i tego skutki. Wprowadzenie
takich procedur pozwoliłoby na odpowiedzialniejsze zarządzanie długiem. Należy
mieć jedynie nadzieję, że powzięcie takiej decyzji będzie realne w warunkach politycznego mechanizmu podejmowania decyzji w Sejmie oraz przy niskim wpływie
samorządów na proces legislacyjny.
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PUBLIC DEBT OF LOCAL AUTHORITIES AFTER CRISIS.
THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
Summary: The aim of the article is the analysis of changes in public debt of local authorities
during the crisis and how it influenced total public debt of Poland. Regulations of public debt
of local authorities in Polish law system are analysed and compared with European standards.
Local debt is now one of the main conditions of local development, because a financial situation
of local authorities got worse during the crisis. But since 2008 state public debt increased and
it is dangerously close to constitutional limitations. It caused that the government is going to
limit possibilities of using local debt as an instrument of local development.
Keywords: public debt, local authorities, local debt, crisis.

