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Cel konferencji 
 
Organizowane wydarzenie jest kontynuacją zapoczątkowanej w 2018 r. 

interdyscyplinarnej platformy wymiany poglądów naukowców oraz praktyków 
zajmujących się szeroko rozumianą tematyką finansów publicznych, w tym finansów 
podsektora rządowego i samorządowego, a także podsektora funduszy 
zabezpieczenia społecznego.  

Podczas konferencji podjęta zostanie dyskusja na temat wyzwań teoretycznych i 
praktycznych wynikających z “nowej rzeczywistości pocovidowej” oraz 
proponowanych w tym aspekcie zmian w polityce fiskalnej, jak też obserwowanych 
nowych trendów i wzorców w sektorze finansów publicznych.   

 
Problematyka konferencji 

 
W ramach Podlaskiego Forum Finansów Publicznych dyskutowane będą 

następujące problemy badawcze, odnoszące się do funkcjonowania współczesnych 
finansów publicznych:   

1. Finanse publiczne – nowe trendy oraz wyzwania badawcze.  
2. Decentralizacja fiskalna i relacje fiskalne w systemie finansów publicznych.  
3. Współczesne systemy podatkowe wobec wyzwań globalizacji i cyfryzacji.  
4. Autonomia fiskalna samorządu terytorialnego.  
5. Zróżnicowania fiskalne i mechanizmy wyrównywania fiskalnego.  
6. Dług publiczny jako strategiczna kategoria systemu finansów publicznych.  
7. Finanse publiczne a kryzys COVID-19.  
8. Bezpieczeństwo finansów publicznych a stabilność fiskalna.  
9. Zielone finanse publiczne.   
10. Instytucjonalne przemiany w sektorze finansów publicznych.  
11. Nowoczesne instrumenty zarządzania finansami publicznymi.  
12. Nowe technologie finansowe (FinTech) – szansa, czy zagrożenie dla systemu 

finansów publicznych? 
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KONCEPCJA ALM (ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT) – 
DIAGNOZA I PROPOZYCJA APLIKACJI W JEDNOSTKACH 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 
 

Abstrakt 
 
Cel – Głównym celem badania jest propozycja wdrożenia koncepcji ALM 

w zakresie integracji zarządzania majątkiem i długiem lokalnym w Polsce. Realizacja 
celu głównego będzie poprzedzona osiągnięciem celów cząstkowych, które obejmują 
prezentację teoretycznego podejścia oraz doświadczeń międzynarodowych w zakresie 
zarządzania aktywami i pasywami przez jednostki samorządu terytorialnego (JST).  

Metody – Realizacja celu głównego nastąpi w oparciu o analizę literatury tematu, 
doświadczeń międzynarodowych oraz praktyki polskiej. Ponadto w zakresie 
możliwości wdrożenia koncepcji ALM w Polsce, zastosowana będzie analiza 
ekonomiczna sprawozdań budżetowych i finansowych, a także badania ankietowe. 

Opis badań – W pierwszej kolejności zostaną przedstawione wnioski z badań 
literaturowych i analizy praktyki międzynarodowej w zakresie wykorzystywania 
koncepcji ALM w podsektorze samorządowym Dalsza część będzie dotyczyła 
prezentacji wyniki badań ankietowych oraz empirycznych. Przedmiotem badania jest 
diagnoza stanu zarządzania majątkiem i długiem lokalnym, a podmiotami badania są 
miasta na prawach powiatu w Polsce. Analiza ekonomiczna danych ilościowych 
obejmuje badania statystyczne oraz analizę wskaźnikową za okres 2016-2020.  

Wyniki – W ramach przeprowadzonego badania ankietowego stwierdzono, że 90% 
miast na prawach powiatu określiło sposób i tryb gospodarowania majątkiem, 
natomiast ujęcie przepływów z tytułu zarządzania majątkiem w WPF zadeklarowało 
66,7% badanych. W kontekście zarządzania długiem lokalnym zaledwie 25,6% 
badanych JST opracowuje strategię zarządzania długiem (w stosunku do pierwszego 
badania odsetek ten uległ zmniejszeniu o 1,4 pkt. proc.). Co istotne większość 
ankietowanych (69%) zwróciła uwagę na zasadność opracowywania strategii 
zarządzania długiem lokalnym.  

Ponadto na potrzebę aplikacji koncepcji ALM wskazują także wyniki badań 
empirycznych w zakresie poziomu finansowania majątku długiem. W latach 2016-
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2020 widoczny jest wzrost finansowania majątku długiem, co może wskazywać na 
zjawisko „wypychania” zaciąganych zobowiązań poza sektor finansów publicznych.  

Podejście ALM umożliwia również dokonanie analizy w zakresie poziomu 
dobrobytu lokalnego (net wealth). W latach 2016-2020 zaobserwowano jego 
obniżenie. Otrzymane wyniki mogą zatem wskazywać na praktykę związaną ze 
sprzedażą majątku przez JST w celu poprawy indywidualnego wskaźnika zadłużenia 
oraz zmiany w zakresie prowadzenia rachunkowości w analizowanych podmiotach, 
wpływające na wartość aktywów. 

W ocenie autorów badań, wdrożenie i zastosowanie koncepcji ALM wpłynie na 
poprawę efektywności zarządzania majątkiem i długiem w podsektorze 
samorządowym. Zauważyć należy, że JST sporządzają sprawozdania finansowe 
umożliwiające aplikację metody ALM. Proponowane rozwiązanie zintegruje proces 
zarządzania majątkiem i długiem lokalnym, które stanowią nieodłączny element 
strategicznego zarządzania rozwojem lokalnym w oparciu o majątek i źródła jego 
finansowania. Warto podkreślić, że w momencie opracowania bilansu budżetu 
państwa możliwe będzie zarządzanie aktywami i pasywami z poziomu sektora 
finansów publicznych, co będzie stanowiło uzupełnienie dla corocznie 
opracowywanej strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych. 
 
Słowa kluczowe: zarządzanie majątkiem lokalnym, zarządzanie długiem lokalnym, 
koncepcja ALM, jednostka samorządu terytorialnego, zarządzanie strategiczne 
 
JEL: H71, H26, H72 
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THE CONCEPT OF ALM (ASSET AND LIABILITY 
MANAGEMENT) DIAGNOSIS AND APPLICATION PROPOSAL 

IN LOCAL GOVERNMENTS IN POLAND 
 

Abstract  
 
Purpose – The main objective of the study is the proposal to implement the concept 

of ALM in the field of integration of asset management and local debt in Poland. The 
implementation of the main goal will be preceded by the achievement of partial goals, 
which include the presentation of the theoretical approach and international 
experience in the field of asset and liability management by local governments units 
(LGU). 

Methods – The implementation of the main goal will be based on the analysis of 
the literature on the topic, international experience and Polish practice. Moreover, in 
terms of the possibility of implementing the ALM concept in Poland, it will be applied 
economic analysis of financial and budgetary reports, and questionnaire research. 

Approach – The first conclusions will be presented with literature research 
and analysis of international practice in the use of the concept of ALM in the local 
government subsector. The rest of the presentation will deal with the results of 
surveys and empirical. The next part will be devoted to the presentation of the results 
of the questionnaire and empirical research. The subject of the study is the diagnosis 
of the state of local asset and debt management, and the subjects of the research are 
cities with poviat rights in Poland. Economic analysis of quantitative data includes 
statistical surveys and ratio analysis for the period 2016-2020. 

Findings – As part of the questionnaire research, it was found that 90% of cities 
with poviat status specified the method and mode of asset management, while the 
recognition of cash flows from asset management in Long Term Financial Plan was 
declared by 66.7% of respondents. In the context of local debt management, only 
25.6% of the surveyed LGUs develop a debt management strategy (in relation to the 
first survey, this percentage decreased by 1.4. Percent.). Importantly, the majority of 
respondents (69%) drew attention to the merits of the development of local debt 
management strategy. 
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Moreover, to the need for the concept of ALM application also indicated by the 
results of empirical research in the level of financing assets by debt. In the years 
2016-2020, an increase in the financing of assets with debt is visible, which may 
indicate the phenomenon of "crowding out" the incurred liabilities outside the public 
finance sector. 

The ALM approach also allows for an analysis of the level of local wealth (net 
wealth). In the years 2016-2020, its reduction was observed. The obtained results may 
therefore indicate a practice related to the sale of assets by local governments in order 
to improve the individual debt ratio and changes in accounting in the analyzed entities, 
affecting the value of assets. 

In the opinion of the authors of the research, the implementation and 
application of the ALM concept will improve the effectiveness of asset and debt 
management in the local government sub-sector. It should be noted that local 
government units prepare financial statements that enable the application of the ALM 
method. The proposed solution will integrate the process of managing local assets 
and debt, which constitute an integral part of strategic management of local 
development based on assets and sources of its financing. It is worth emphasizing 
that at the time of drawing up the balance of the state budget, it will be possible to 
manage assets and liabilities from the level of the public finance sector, which will be 
a complement to the annual debt management strategy of the public finance sector. 

 
Keywords: local asset management, local debt management, ALM concept, local 
government, strategic management 
 
JEL: H71, H26, H72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II PODLASKIE FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Białystok, 11-12 października 2021 r. 

13 

 
ARKADIUSZ BERNAL 

arkadiusz.bernal@ue.poznan.pl 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami 

 

PRZERZUCALNOŚĆ PODATKÓW POŚREDNICH NA RYNKU 
OLIGOPOLISTYCZNYM NA PRZYKŁADZIE RYNKU PIWA 
 

Abstrakt  
 
Cel – Celem artykułu jest ustalenie zakresu przerzucalności podatków pośrednich 

na konsumentów  na rynku oligopolistycznym.  
Metody – Zakres przerzucalności podatków pośrednich na konsumentów jest 

ustalony na podstawie opartego na upraszczających założeniach modelu równowagi 
cząstkowej. Wnioski wynikające z analizy modelu są wzmacniane dzięki przeglądowi 
badań empirycznych dotyczących przerzucalności podatków pośrednich, w tym 
takich, które bezpośrednio dotyczą rynku piwa. 

Opis badań – Symulacja zakresu przerzucalności podatków pośrednich na 
konsumentów na rynku piwa została przeprowadzona na podstawie skalibrowanego 
modelu równowagi cząstkowej.  

Wyniki – Skalibrowany model równowagi cząstkowej dotyczący 
oligopolistycznego rynku piwa, wspierany przez wyniki różnych badań empirycznych 
sugeruje, że w Polsce na rynku piwa można się spodziewać nadmiernej 
przerzucalności podatków pośrednich na konsumentów. Przyczyną tej nadmiernej 
przerzucalności może być chęć przedsiębiorców skompensowania sobie strat 
wynikających z ewentualnego spadku wolumenu sprzedaży. Wniosek dotyczący 
nadmiernej przerzucalności podatków na rynku piwa nie powinien być jednak 
uogólniany na wszystkie sytuacje. Każdy konkretny przypadek wymaga szczegółowej 
analizy, gdyż na zakres przerzucalności wpływa wiele czynników.  

 
Słowa kluczowe: przerzucalność podatków, podatek od wartości dodanej, akcyza, 
rynek piwa, oligopol 
 
JEL: H22, H31, H32 
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E-INVOICING AND VAT FRAUD – ITALIAN EXPERIENCE 
 

Abstract  
 
Purpose – The introduction of e-invoices aims to reduce administrative costs. In 

addition, the digitization of invoices has the potential to reduce VAT fraud. We 
discuss the benefits of e-invoices and analyse their fraud reduction effect. 

Methods – For this, we use trade data for Italy, where e-invoices have been widely 
introduced. The proxy for VAT fraud is the discrepancy in trade data that is double 
reported (both in the importing country and in the exporting country). 

Approach – To identify the fraud-reducing effect, we use the difference-in-
difference approach. The treatment group includes products that do not fall under 
the reverse charge mechanism (RCM) and can therefore be affected by fraud, and the 
control group includes products that are subject to the RCM. In addition, other 
importing countries besides Italy are covered in order to determine whether the effect 
is only observed in the country of the general e-invoice adoption (Italy). 

Findings – The initial results suggest a reduction in VAT fraud as a response to the 
introduction of e-invoices. However, the emerging increase in fraud during the 
pandemic period is noteworthy. Tax fraud directly harms the public finances. 
Moreover, it distorts competition and is thus harmful to honest businesses. In 
addition to the savings in administrative costs, the reduction of VAT fraud can be an 
important argument for the introduction of e-invoicing in more countries of the EU. 

 
Keywords: e-invoices, international trade, VAT fraud, trade gap 
 
JEL: F14, H21, H26, K34, K42 
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LOKALNE TARCZE  INNOWACYJNE – ROLA SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO W PRZECIWDZIAŁANIU SKUTKOM 

PANDEMII 
 

Abstrakt 
 
Cel – Celem prezentowanego badania była identyfikacja, klasyfikacja i ocena 

innowacji wdrażanych w okresie pandemii przez gminy we współpracy 
z interesariuszami (w tym biznesem).  

Metody – Zastosowano następujące metody badawcze: W opracowaniu 
zastosowano następujące metody badawcze: krytyczną analizę literatury przedmiotu; 
analizę desk i web research; ekspercką analizę porównawczą rankingów samorządów; 
badanie ankietowe skierowane do 18 wybranych samorządów, w którym 
wykorzystano autorskie kwestionariusze wywiadu; analizę dobrych praktyk z Polski 
i innych krajów, wywodzących się szczególnie z regionu Europy Środkowo-
Wschodniej (EŚW); analizę wskaźnikową sytuacji finansowej badanych gmin. 

Opis badań – Autorzy podjęli próbę wskazania innowacyjnych rozwiązań 
o charakterze kompleksowym i tworzących jednocześnie efekty synergiczne, 
obejmujących wsparcie ludności i sfery gospodarczej dzięki inicjatywom samorządu 
terytorialnego szczebla lokalnego, miejscowego biznesu oraz organizacji pożytku 
publicznego. W toku badania zidentyfikowano obszary (typy) działań innowacyjnych 
w zakresie: przedsiębiorczości i rynku pracy, zdrowia, usług publicznych, pomocy 
grupom wykluczonym, usług czasu wolnego i zarządzania partycypacyjnego. 
(Garamond, rozmiar 11). 

Wyniki – Na podstawie szczegółowej analizy wytypowanych do badania miast 
należy stwierdzić, że w żadnym z nich nie zidentyfikowano w pełni wykształconych 
lokalnych tarcz innowacyjnych, w których istotny udział miałaby większa liczba 
interesariuszy w danej jednostce samorządu terytorialnego.  

 
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, innowacje, lokalna przedsiębiorczość 
 
JEL: H71, H26, H72 
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ADAPTACJA POLSKICH GMIN DO CYFROWEGO ŚWIATA – 
KILKA PRZYKŁADÓW POZYTYWNYCH STRON PANDEMII 

COVID-19 
 

Abstrakt 
 
Cel – Celem referatu jest przedstawienie pozytywnych zmian jakie nastąpiły w 

gospodarce samorządu gminnego w Polsce w czasie pandemii COVID-19. 
Wskazujemy, że ten trudny czas przybliżył polskie gminy do funkcjonowania w 
warunkach tzw. gospodarki 4,0. 

Metody – Dokonano przeglądu literatury przedmiotu. Przeprowadzono pilotażowe 
badania prezentujące działania gmin w początkowej fazie pandemii COVID-19 
zmierzające do zmniejszenia skutków „zamknięcia” gospodarki a przy okazji do 
adaptacji wspólnot lokalnych do cyfrowego świata.  

Opis badań – Do zebrania danych wykorzystano kwestionariusz ankiety w wersji 
elektronicznej rozesłany do wszystkich 2477 gmin w Polsce. Zaprezentowano 
przykłady innowacji w sferze edukacji, kultury i pomocy społecznej. 

Wyniki – Pozytywnym efektem pandemii COVID-19 jest przyspieszenie 

transformacji cyfrowej gmin. Wcześniej w niektórych jednostkach debatowano nad 

celowością zastosowania nowych technologii, w innych ich wdrażanie trwało długo. 

Nieoczekiwanie pandemia sprawiła, że technologie cyfrowe udało się uruchomić w 

ciągu tygodni, a nawet dni. Znalazły się dodatkowe środki finansowe nie tylko na 

działania podnoszące poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, ale 

również na działania rozwojowe, które będą wykorzystywane po ustaniu pandemii. 

Lockdown wywołany przez pandemię COVID-19 był katalizatorem digitalizacji 

części usług publicznych, jednak skala tych zmian jest stosunkowo niewielka.  
 

Słowa kluczowe: COVID-19, samorząd terytorialny, gospodarka 4,0, transformacja 
cyfrowa 
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ADAPTATION OF POLISH MUNICIPALITIES TO THE 
DIGITAL WORLD - A FEW EXAMPLES OF POSITIVE CHANGES 

OF THE COVID-19 PANDEMIC 
 

Abstract  
 
Purpose – The aim of the paper is to present the positive changes that took place 

in municipalities in Poland during the COVID-19 pandemic. We indicate that this 
difficult time brought Polish municipalities closer to functioning in the conditions of 
the so-called economy 4.0. 

Methods – A literature review was made. Subsequently, pilot research was carried 
out in order to determine the actions undertaken by local government in the initial 
phase of the COVID-19 pandemic. 

Approach – The survey was conducted using the Computer-Assisted Web 
Interview method. The full method was used for the survey, so the questionnaire was 
sent to the offices of all 2,477 municipalities in Poland. The obtained results were 
classified into categories of innovations in terms of education, culture and social 
welfare.  

Findings – Acceleration of the digital transformation in municipalities can 
undoubtedly be regarded as a positive side-effect of the COVID-19 pandemic. Before 
its outbreak, some municipalities were discussing the usefulness of introducing new 
technologies. Others took a long time implementing them. Surprisingly, the pandemic 
made it possible to launch digital technologies within a matter of weeks, sometimes 
even days. Additional funds were raised not only for initiatives aimed at increasing the 
level of people’s health, but also for developmental activities that will continue to be 
used even after the pandemic is over. In our opinion, the lockdown forced by the 
COVID-19 pandemic undoubtedly acted as a catalyst for the digitalization of some 
public services, but the scale of these changes is relatively modest. 

 
Keywords: local government, Economy 4.0, COVID-19, digital transformation 
 
JEL: H70, H79



II PODLASKIE FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Białystok, 11-12 października 2021 r. 

18 

 
MIROSŁAW CZEKAJ 

mczeka@sgh.waw.pl 
Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Katedra Miasta Innowacyjnego  

 

FINANSE MIAST W KONTEKŚCIE COVID-19 I PLANOWANYCH 
ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW  

 
Abstrakt  

 
Cel – Identyfikacja skali i rozkładu zmian w sytuacji finansowej  polskich miast po 

pierwszym roku funkcjonowania w warunkach COVID-19 oraz ocena planowanych 
zmian ustawowych w kontekście ich wpływu na sytuacje finansową miast.  

Metody – Analiza porównawcza bazy danych sprawozdawczych JST w Polsce za 
lata 2019–2020 obejmujących dochody, wydatki, wynik oraz zadłużenie samorządów 
miejskich ze szczególnym uwzględnieniem miast na prawach powiatu.  Przegląd oceny 
skutków planowanych regulacji dotyczących dochodów JST  w zakresie  
potencjalnego wpływu na finanse miast.  

Opis badań – Badaniem objęto JST ze szczególnym uwzględnieniem JST będących 
miastami na prawach powiatu obejmującymi 66 dużych miast o łącznej liczbie 
ludności na poziomie 12, 6 mln, tj. stanowiącej 32,8% liczby ludności Polski. Zbadano 
zmiany w sytuacji finansowej  miast w 2020 r. w stosunku do sytuacji z 2019 r  w 
kontekście skutków COVID-19 i jego wpływu na dochody miast.                                                                                                    
Zidentyfikowano potencjalne zmiany dotyczące dochodów miast  w związku z 
planowanymi zmianami ustawowymi w podatku PIT i zmianami innych ustaw  (Polski 
Ład) 

Wyniki – W 2020 roku odnotowano pogorszenie  sytuacji finansowej istotnej grupy 
JST to jest miast na prawach powiatu, przejawiające się w obniżeniu nadwyżki 
operacyjnej w stosunku do 2019 r. oraz zwiększeniu  zadłużenia.  Planowane od 2022 
roku obniżenie obciążeń podatkowych w PIT  negatywnie wpłynie na sytuacje 
finansowa miast w kontekście ograniczonego kwotowo  system rekompensat. W 
rezultacie miasta w najbliższej perspektywie staną  przed  problemem braku środków  
własnych do finansowania wyzwań rozwojowych. 

 
Słowa kluczowe: finanse samorządów, COVID-19, budżety miast,  
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CITY FINANCES IN THE CONTEXT OF COVID-19 AND 
PLANNED REVENUE CHANGES 

 
Abstract  

 
Purpose – Identification of the scale and distribution of changes in the financial 

situation of Polish cities after the first year of operation under COVID-19 conditions 
and assessment of planned statutory changes in the context of their impact on the 
financial situation of cities. 

Methods – Comparative analysis of the reporting database of local government units 
in Poland for the years 2019-2020, covering income, expenses, result and debt of 
municipal governments, with particular emphasis on cities with poviat rights. Review 
of the impact assessment of the planned regulations on the revenues of local 
government units in terms of the potential impact on city finances. 

Approach – The study covered local government units, with particular emphasis on 
local government units that are cities with poviat rights, covering 66 large cities with 
a total population of 12.6 million, i.e. 32.8% of the population of Poland. Changes in 
the financial situation of cities in 2020 were examined compared to the situation in 
2019 in the context of the effects of COVID-19 and its impact on city incomes. 
Potential changes in city incomes were identified in connection with the planned 
statutory changes to the PIT tax and amendments to other acts (Polish Order) 

Findings – In 2020, there was a deterioration in the financial situation of a 
significant group of local government units, i.e. cities with poviat rights, manifested 
in a reduction in the operating surplus compared to 2019 and an increase in debt. The 
reduction of the tax burden on PIT planned from 2022 will adversely affect the 
financial situation of cities in the context of the compensation system limited in 
amount. As a result, cities in the near term will face the problem of a lack of own 
resources to finance development challenges 

 
Keywords: local government finances, COVID-19, city budgets, 
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JANOSIKOWE A UDZIAŁY GMIN W PIT 
 

Abstrakt  
 
Cel – Udziały jednostek samorządu terytorialnego (jst) w progresywnym PIT są 

progresywne – bogate jst dostają nieproporcjonalnie więcej. Gminy te płacą też 
subwencję wyrównawczą przekazywaną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 
charakteryzujących się gorszą sytuacją finansową niż średnia krajowa (tzw. 
Janosikowe). Sytuacja jest więc nieco absurdalna: z jednej strony system (udziały w 
PIT) zwiększa nierówności dochodowe, z drugiej Janosikowe i część równoważąca 
subwencji ogólnej ma je zmniejszać. Udziały w progresywnym PIT nie są głównym 
źródłem zróżnicowania dochodów jst, ale je potęgują. Celem naszego badania jest 
oszacowanie na ile Janosikowe potęguje zróżnicowanie dochodów.  

Metody – W artykule wykorzystujemy zarówno elementy statystyki opisowej, jak 
również analizy ekonometryczne. Analizujemy nie tylko rozkłady i przestrzenne 
zróżnicowanie interesujących nas zmiennych podatkowych oraz dochodów jst, ale 
również szacujemy wpływ tych zmiennych na wysokość Janosikowego oraz 
objaśniamy fakt pozostawania płatnikiem Janosikowego wybranymi 
charakterystykami makroekonomicznymi.  

Opis badań – W analizach odnosimy więcej niż proporcjonalne wpływy z udziału 
w PIT (tj. dochodów podatkowych podatników w drugim przedziale podatkowym) 
do wpłat na wspomnianą subwencję. Dodatkowo, szacujemy na ile hipotetyczne 
liniowe udziały jst w PIT zmniejszyłyby dochody podatkowe i wysokość wpłat jst na 
Janosikowe. Badamy również wrażliwość faktu bycia płatnikiem Janosikowego oraz 
wysokości Janosikowego na charakterystyki struktury podatników oraz wybrane 
zmienne makroekonomiczne w jst.  

Wyniki – Wyniki prowadzonych analiz wskazują, ze płatnikiem Janosikowego w 
skali całej gospodarki jest kilka procent gmin. Okazuje się, że zarówno struktura 
podatników, jak i wysokość płaconych podatków mają wpływ na lokalne 
zróżnicowanie płaconego Janosikowego oraz zróżnicowanie dochodów gmin. 
Dodatkowo, Janosikowe zdaje się pogłębiać zróżnicowanie dochodów. 

 
Słowa kluczowe: subwencja równoważąca, PIT, finanse jst 
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BALANCING SUBSIDY VS. MUNICIPALITIES' SHARES IN PIT 
 

Abstract  
 
Purpose – The shares of local government units (LGUs) in the progressive PIT are 

progressive - rich LGUs get disproportionately more. The rich local government units 
receive disproportionately more. These municipalities also pay a balancing subsidy 
transferred to local government units in a worse financial situation than the national 
average (the so-called Janosikowe). The situation is to some extent irrational: on the 
one hand the system (PIT shares) increases income disparities, while on the other 
Janosikowe and the balancing part of the general subvention are supposed to reduce 
them. Shares in progressive PIT are not the main source of income disparities among 
local governments, but they increase them. The aim of our study is to estimate to what 
extent Janosikowe increases income disparities. 

Methods – In this paper we use both elements of descriptive statistics and 
econometric analysis. We analyze not only the distributions and spatial differentiation 
of tax variables and revenues of local governments, but also estimate the impact of 
these variables on the amount of Janosikowe and explain the fact of being a 
Janosikowe payer with selected macroeconomic characteristics.  

Approach – In our analyses we relate more than proportional revenues from PIT 
shares (i.e. tax revenues of taxpayers in the second tax bracket) to the payments for 
the above mentioned subsidy. In addition, we estimate how much the hypothetical 
linear participation of local governments in PIT would reduce the tax revenues and 
the amount of payments to the Janosikowe subsidy. We also examine the sensitivity 
of the fact of being a Janosikowe payer and the amount of Janosikowe on the 
characteristics of the structure of taxpayers and selected macroeconomic variables in 
local governments. 

Findings – Conducted analyses show that a few percent of municipalities are 
Janosikowe payers in the whole economy. It turns out that both the structure of 
taxpayers and the amount of taxes paid have an impact on local differences in 
Janosikowe payments and on income differences between municipalities. In addition, 
Janosikowe seems to deepen income disparities. 
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ODPORNOŚĆ FINANSOWA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH NA 

WSTRZĄSY ZEWNĘTRZNE  
 

Abstrakt  
 
Cel – Koncepcja „odporności finansowej” zapewnia badaczom zajmującym się finansami 

publicznymi użyteczne narzędzie do analizy zmian w sytuacji finansowej JST w odpowiedzi na 
wstrząsy zewnętrzne. W warunkach zaburzeń gospodarczych władze samorządowe podejmują 
szereg strategii dostosowawczych, opartych m. in. na podwyżkach podatków, czy cięciach 
wydatków. W związku z tym interesujące wydaje się zbadanie tego, na ile działania te są 
skuteczne i czy rzeczywiście pomagają samorządom przywrócić równowagę gospodarczą. Z 
powyższych względów celem artykułu jest identyfikacja głównych profili (wzorców) strategii 
adaptacyjnych przyjmowanych przez JST w reakcji na kryzys ekonomiczny z roku 2009, jak i 
obecnie trwający kryzys postpandemiczny, oraz określenie czynników różnicujących 
odporność finansową samorządów. 

Metody –W artykule zastosowano podejście systemowe stosowane dla badania zjawisk i 
procesów, obserwację, analizę i syntezę, grupowanie i porównywanie, w tym metody 
ekonometryczne (tj. group-based trajectory modeling-GBTM i regresję danych panelowych). Próba 
badawcza obejmuje wszystkie gminy w Polsce. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2004-
2020. 

Opis badań – Badania prowadzone są w dwóch etapach. W etapie pierwszym za pomocą 
modeli GBTM badane JST zostają przyporządkowane do wyodrębnionych grup rodzajowych 
wraz z określeniem prawdopodobieństwa przynależności do każdej klasy. Chociaż GBTM jest 
techniką badawczą rzadko stosowaną w dyscyplinę ekonomii i finansów, dość powszechnie 
wykorzystuje się ją w psychologii i innych naukach behawioralnych do badania czynników 
różnicujących zachowania jednostek w czasie. W etapie drugim  w celu zidentyfikowania 
wybranych istotnych statystycznie zmiennych objaśniających wzorce odporności fiskalnej JST 
oraz jej zmienność w czasie stosowana jest regresja danych panelowych 

Wyniki – Zakres odporność finansowa JST w Polsce jest  następstwem ich dużego 
uzależnienia od transferów z budżetu państwa. Z jednej strony poleganie na dotacjach i 
subwencjach łagodzi negatywne oddziaływanie czynników zewnętrznych na kondycję 
finansową samorządów lokalnych, a tym samym zwiększa ich odporność finansową. Z drugiej 
strony zależność od transferów budżetowych ogranicza autonomię fiskalną, a także w 
większym stopniu naraża budżety JST na wpływ zaburzeń fiskalnych i gospodarczych 
obserwowanych na poziomie władz centralnych.  Może to w dłuższej perspektywie zmniejszyć 
lokalną odporność finansową. Dlatego też odporności finansowej nie da się osiągnąć bez 
gruntownej reformy systemu wyrównania fiskalnego w Polsce. 

 
Słowa kluczowe: odporność finansowa, jednostki samorządu terytorialnego, szoki 
zewnętrzne  
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LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL RESILIENCE IN THE 

FACE OF EXTERNAL SHOCKS 
 

Abstract  
 

Purpose – The concept of resilience provides public finance scholars with a useful 
lens to examine local fiscal health in response to external shocks. In terms of 
economic disturbances, local governments undertake a number of fiscal measures, 
including tax increases as well as fiscal cutback. Therefore, this is an interesting 
research topic to explore whether these activities help local governments to restore 
equilibrium. For the above reasons the purpose of the paper is to investigate the main 
patterns of response strategies adopted by LGUs in regards to the recession in 2009 
as well as to current pandemic crisis and to determine the factors that differentiate the 
financial resilience on the example of Polish municipalities. 

Methods – The author uses a systematic approach to the phenomena and processes, 
observation, analysis and synthesis, grouping and comparisons, as well as econometric 
methods (group-based trajectory modelling and panel data regression). The research 
sample covers all municipalities in Poland (2,477 including 302 urban 1,533 rural and 
642 mixed, as of January 1, 2020). The time range covers the years 2004-2020.  

Approach – The  research is conducted in two stages.  In the first stage group-based 
trajectory modelling (GBTM) is  used to examine the heterogeneity of municipalities’ 
response strategies to deal with fiscal stress. Although less used in the field of public 
finance, GBTM is a common technique used in behavioural sciences to explore 
differences in behavioural changes over time due to unobserved (or latent) underlying 
factors. It provides a flexible method for identifying distinctive clusters of individual 
trajectories and for profiling the characteristics of each cluster. And in the second 
stage panel data regression is used to investigate main factors that contribute different 
financial resilience trajectories in Polish municipalities.  

Findings – The financial resilience of LGUs in Poland is a consequence of their 
high dependence on central budget transfers. On the one hand, the reliance on grants 
mitigate the impact of external factors on local financial health and thus increases the 
financial resilience. On the other hand, transfers dependence limits fiscal autonomy 
and also exposes local budgets to fiscal and economic disturbances of the central 
government. This may decrease local financial resilience in the long term. Therefore, 
financial resilience cannot be achieved without a profound reform of the fiscal 
equalization system in Poland. 
 

Keywords: financial resilience, local government units, external shocks  
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FINANSE SAMORZĄDOWE W PIERWSZYM ROKU PANDEMII 
 

Abstrakt 
 
Cel – Celem artykułu jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na finanse 

samorządowe w Polsce w 2020 r. – zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków i 
zadłużenia. Dostępność pełnej bazy danych o finansach JST umożliwia weryfikację 
wstępnych szacunków (opracowywanych po wybuchu pandemii) ubytku dochodów 
własnych i znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej JST. Zawarta w artykule 
analiza wykaże, czy pandemia dotknęła finanse wszystkich JST w porównywalnym 
wymiarze, czy też można wyróżnić jednostki, w których wpływ ten był większy lub 
mniejszy. W artykule podjęto też próbę sprawdzenia, czy oprócz pandemii można 
wyróżnić inne czynniki mające istotny wpływ na kondycję finansową jednostek 
samorządu terytorialnego w analizowanym okresie. 

Metody – Po analizie uwarunkowań makroekonomicznych i legislacyjnych 
dokonano analizy danych statystycznych obrazujących sytuację finansową JST, co 
pozwoliło zweryfikować pytania badawcze i sformułować wnioski. 

Opis badań – Badanie objęło rok 2020 oraz – w celu porównawczym – lata 
wcześniejsze. Analizie poddano wszystkie JST w Polsce, wykorzystując zarówno dane 
zagregowane po rodzajach jednostek, jak też dane jednostkowe pochodzące z baz 
Ministerstwa Finansów. Analizowano jak najważniejsze kategorie dochodowe i 
wydatkowe zmieniały się w poszczególnych kwartałach 2020 r. oraz jak kształtowała 
się ich dynamika roczna, zarówno zbiorczo – według rodzajów jednostek, jak i 
indywidualnie – dla każdej JST. Analizowano także wielkości wyniku oraz zadłużenia. 
Dla zapewnienia lepszej porównywalności danych dane jednostkowe zostały 
przedstawione w przeliczeniu na mieszkańca. 

Wyniki – Dochody i wydatki JST w 2020 r. były wyższe niż w roku 
poprzedzającym, choć niektóre pozycje (np. udziały w PIT, wydatki majątkowe) 
odnotowały dynamikę malejącą. Transfery z podsektora centralnego i niższe od 
zaplanowanych wydatki majątkowe spowodowały, że – w przeciwieństwie do lat 
ubiegłych – rok 2020 JST zakończyły z nadwyżką budżetową w łącznej kwocie 
5,7 mld zł. Duże zróżnicowanie sytuacji finansowej można zaobserwować analizując 
wielkości charakteryzujące zarówno różne rodzaje JST, jak też dane indywidualne. 
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LOCAL FINANCE IN THE FIRST PANDEMIC YEAR 
 

Abstract  
 
Purpose – The aim of the article is to assess the impact of the COVID-19 pandemic 

on local government finances in Poland in 2020 - both in terms of income, 
expenditure and debt. The availability of a complete database on local government 
finances enables the verification of preliminary estimates (prepared after the outbreak 
of the pandemic) of the loss of own income and a significant deterioration in the 
financial situation of local government units. The analysis contained in the article will 
show whether the pandemic affected the finances of all local government units to a 
comparable extent, or whether it is possible to distinguish units in which this impact 
was greater or smaller. The article also attempts to verify whether, apart from the 
pandemic, there were other factors that had a significant impact on the financial 
condition of local government units in the analyzed period. 

Methods – After analyzing the macroeconomic and legislative conditions, the 
statistical data showing the financial situation of local government units was analyzed, 
which allowed to verify the research questions and formulate conclusions. 

Approach – The study covered the year 2020 and - for comparative purposes - 
earlier years. All LGUs in Poland were analyzed, using both data aggregated by type 
of unit, as well as individual data from the databases of the Ministry of Finance. It was 
analyzed how the most important income and expenditure categories changed in 
individual quarters of 2020 and how their annual dynamics developed, both 
collectively - by type of units, and individually - for each local government unit. The 
amounts of the deficit/surplus and debt were also analyzed. To ensure better 
comparability of data, individual data were presented per capita. 

Findings – The income and expenditure of local government units in 2020 were 
higher than in the previous year, although some items (e.g. shares in PIT, capital 
expenditure) recorded a decreasing dynamics. Transfers from the central sub-sector 
and lower than planned capital expenditure meant that - unlike in previous years - 
local government units ended 2020 with a budget surplus in the total amount of 
PLN 5.7 billion. Large differences in the LGUs financial situation can be observed 
when analyzing the quantities characterizing both different types of local government 
units, as well as individual data. 

 
Keywords: local finance, pandemic, financial condition of LGU 
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EMPIRYCZNA OCENA SAMORZĄDOWEGO DŁUGU PUBLICZNEGO 
W KONTEKŚCIE OCENY ZDOLNOŚCI DO WYWIĄZYWANIA SIĘ ZE 

ZOBOWIĄZAŃ DŁUŻNYCH 
 

Abstrakt 
 

Cel – Celem pracy jest ustalenie oraz dokonanie oceny, w jaki sposób oraz na 
podstawie jakich czynników można dokonać oceny zdolności jednostek samorządu 
terytorialnego do obsługi zobowiązań dłużnych. W literaturze przedmiotu nie istnieje 
jednolita definicja pojęcia zdolności do obsługi samorządowych zobowiązań 
dłużnych. Ogólnie można przyjąć, że odnosi się ona do możliwości terminowej i 
ciągłej spłaty zobowiązań i zachowania jej w każdym momencie. W literaturze 
występuje wiele wskaźników finansowych w ramach zarządzania samorządowym 
długiem publicznym. Rodzi to jednak wątpliwość, które z nich i w jakim zakresie 
tworzą wartość dodaną. W świetle tak ujętych rozważań, głównym zadaniem, jakie 
postawiła sobie autorka, jest zaproponowanie i rozpoznanie perspektywicznej 
zdolności jednostek samorządu terytorialnego do obsługi zobowiązań dłużnych 
bazując na dynamicznym ujęciu przepływów pieniężnych z podziałem na 
poszczególne typy jednostek. 

Metody – Realizacja celu pracy została oparta o badania empiryczne odnoszące się 
do prezentacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego obecnie oraz w 
przyszłości. Przygotowane opracowanie proponuje metodę dokonywania oceny stanu 
finansów samorządowych poprzez wykorzystywanie analizy finansowej bazującej na 
rzeczywistych przepływach gotówkowych. Przygotowana w ten sposób analiza 
pozwala zidentyfikować czynniki wpływające na poszczególne obszary działalności 
samorządu a przez to i wpływające na zdolność do obsługi długu.  

Opis badań – Zaproponowana analiza finansowa pozwala ocenić sytuację 
finansowo-majątkową samorządów. Należy przez to rozumieć, że wskazuje na 
kluczowe obszary działalności samorządów oraz ukazuje realne przepływy 
gotówkowe.  Jest to kluczowy obszar analizy, który ułatwia proces decyzyjny z uwagi 
na zawartość merytoryczną uzyskanych wyników.  

Wyniki – Dotychczasowe obserwacje pozwalają stwierdzić, że wiele samorządów 
ogranicza swoje działania do zastosowania wyłącznie ustawowych wytycznych 
odnoszących się do polityki zadłużenia. Natomiast wiarygodna ocena stanu finansów 
samorządowych winna uwzględniać aspekt obsługi zadłużenia i możliwości 
finansowych samorządów tj. jaki poziom długu samorząd jest w stanie obsłużyć.  

 

Słowa kluczowe: analiza finansowa, zdolność do obsługi długu, jednostka 
samorządu terytorialnego  
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EMPIRICAL ASSESSMENT OF LOCAL GOVERNMENT DEBT 
IN THE CONTEXT OF SERVICE CAPACITY DEBT 

 
Abstract  

 
Purpose – The aim of the study is to determine and assess how and on the basis of 

what factors can be assessed the capacity of local government units to service debt.  
In the literature there is no unique definition of the concept of the capacity to service 
local government debt. In general, it can be assumed that it refers to the possibility of 
timely and continuous repayment of liabilities and keeping it at any time. There are 
many financial indicators in the literature as part of the management of self-
government public debt. However, this makes doubts as to which of them and to 
what extent create added value. In these considerations, the main task set by the 
author is to propose and recognize the prospective capacity of local government units 
to service debt based on a dynamic approach to cash flows divided into individual 
types of units. 

Methods – The implementation of the aim of the study was based on empirical 
research relating to the presentation of budgets of local government units now and in 
the future. The prepared study proposes a method of assessing the condition of local 
government finances through the use of financial analysis based on actual cash flows. 
The analysis prepared in this way allows to identify the factors influencing individual 
areas of the local government's activity and thus also affecting the debt servicing 
capacity. 

Approach – The proposed financial analysis allows to assess the financial and 
property situation of local governments. It should be understood that it indicates the 
key areas of local government activity and shows real cash flows. This is a key area of 
analysis that facilitates the decision-making process due to the substantive content of 
the results obtained. 

Findings – The realised research shows that many local governments limit their 
activities to the application of only statutory guidelines relating to the debt policy. On 
the other hand, a credible assessment of the condition of local government finances 
should take into account the aspect of debt service and the financial capacity of local 
governments, i.e. what level of debt the local government is able to service on time. 
 
Keywords: financial analysis, debt service capacity, local government unit 
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WPŁYW FISKALNEJ REGUŁY ZADŁUŻENIOWEJ NA 
DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWĄ SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO W POLSCE 
 

Abstrakt 
 
Cel – Celem artykułu jest ocena, czy wielkość działalności pozabudżetowej gmin 

realizowanej przez spółki komunalne zależy od niespłaconego zadłużenia i 
niewykorzystanych możliwości zadłużeniowych gminy, ograniczonych fiskalną regułą 
zadłużeniową opartą na tzw. indywidualnym wskaźniku zadłużenia gminy. Innymi 
słowy, artykuł podejmuje próbę ustalenia czy i w jakim stopniu wielkość finansowania 
pozabudżetowego za pośrednictwem opłat za lokalne usługi publiczne dostarczane 
przez spółki komunalne, zależy od sytuacji finansowej samorządu. 

Metody – Model regresji liniowej oszacowano Metodą Najmniejszych Kwadratów 
MNK na danych wszystkich 2477 gmin i podpróbie 990 gmin i miast na prawach 
powiatu ze spółkami o dodatnich przychodach z wykorzystaniem programu 
R/Rstudio. Wizualizację graficzną lokalizacji geograficznej spółek komunalnych 
zobrazowano przy pomocy oprogramowania R-CRAN/RStudio. 

Opis badań – Badanie przeprowadzono na danych przekrojowych 2477 gmin 
pozyskanych ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych gmin, sprawozdań RB-
NDS (o nadwyżce /deficycie JST) dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów za 
2018 r., Banku Danych Lokalnych oraz informacji o strukturze własności i wielkości 
przychodów ich spółek komunalnych pochodzących z bazy danych ORBIS. 

Wyniki – Wykazano, że działalność pozabudżetowa gmin posiadających spółki 
komunalne jest pozytywnie związana z ich działalnością budżetową. Struktura i 
wielkość działalności budżetowej jest związana z relatywnymi kosztami 
alternatywnych sposobów prowadzenia działalności samorządu lokalnego, gdyż 
podwyższenie opłat za usługi komunalne nie rodzi wysokich kosztów politycznych. 
Wykazano, że fiskalna reguła zadłużeniowa wprowadzona w 2014 r. w Polsce jest 
nieskuteczna, gdyż prowadzi do zwiększenia skali przerzucania wydatków poza 
budżet przy wykorzystaniu spółek komunalnych. Potwierdza to hipotezę Bernett i 
DiLorenzo (1984) i rozszerza dotychczasową wiedzę, gdyż w przypadku USA Marlow 
i Joulfaian (1989) nie uzyskali istotnych oszacowań dla potwierdzenia 
(nie)skuteczności ograniczeń budżetowych. 

 
Słowa kluczowe: gmina, fiskalna reguła zadłużeniowa, działalność pozabudżetowa  
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THE EFFECTS OF DEBT FISCAL CONSTRAINTS ON OFF-
BUDGET ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT IN POLAND 

 
Abstract  

 
Purpose – The paper aims to assess whether the size of local government (LG) off-

budget activities carried out by municipally owned companies (MOC) depends on the 
LG’s outstanding debt and unused debt capacity, limited by the fiscal debt rule based 
on the so-called individual debt ratio of the municipality. In other words, the article 
attempts to establish whether and to what extent the size of off-budget financing 
through fees for local public services provided by MOCs depends on the LG’s 
financial situation. 

Methods – The linear regression model was estimated by the Ordinary Least Squares 
method OLS on the data of all 2477 municipalities and a subsample of 990 
municipalities – shareholders of MOCs with positive revenues using R/Rstudio. The 
geographical location of MOCs was visualised using R-CRAN/RStudio software.  

Approach – The study was carried out on cross-sectional data of 2477 municipalities 
retrieved from consolidated financial statements of municipalities, RB-NDS reports 
(on surplus/deficit of LGs) available on the website of the Ministry of Finance for 
2018, the Bank of Local Data and information on the ownership structure and 
revenue volume of their MOCs obtained from the ORBIS database. 

Findings – We show that the off-budget activities of municipalities – shareholders 
of MOCs with nonnegative revenues are positively related to their budgetary activities. 
The structure and size of budgeted activity is linked to the relative opportunity costs 
of LG’s activities, as increasing municipal fees do not generate high political costs. 
We show that the fiscal debt constraint introduced in 2014 in Poland is ineffective as 
it leads to an increase in the scale of shifting expenditure off-budget using MOCs. 
This finding confirms the hypothesis of Bernett and DiLorenzo (1984) and extends 
previous knowledge, as in the case of the USA Marlow and Joulfaian (1989) did not 
obtain significant estimates to confirm the (in)effectiveness of fiscal constraints. 

 
Keywords: local government, fiscal debt constraint, off-budget activity 
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DEPOPULACJA I STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO A 
SYTUACJA FINANSOWA GMIN 

 
Abstrakt 

 
Cel – Trendy depopulacyjne i zmiany w strukturze wiekowej społeczeństwa są 

wyzwaniem dla finansów publicznych. Problem ten jest dobrze rozpoznany w 
odniesieniu do ubezpieczeń społecznych i budżetu państwa, nieco mniej wiadomo o 
wpływie zmian demograficznych na finanse i szerzej funkcjonowanie jednostek 
samorządu terytorialnego. Celem badania przedstawionego w artykule jest analiza 
skutków depopulacji i starzenia się społeczeństwa dla sytuacji finansowej polskich 
gmin. 

Metody – Analiza ekonometryczna danych dotyczących budżetów gmin w podziale 
na typy gmin (miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie)– regresja dla roku 2019 oraz 
regresja danych panelowych dla lat 2004-2019 

Opis badań – Przeprowadzono analizę wpływu liczby ludności i udziału osób w 
wieku poprodukcyjnym w gminach na zróżnicowanie wielkości najważniejszych 
kategorii dochodów własnych i wydatków bieżących oraz zadłużenia gmin w roku 
2019. Następnie dla lat 2004-2019 przeprowadzono analizę zmian strukturze tych 
wielkości budżetowych w zależności od zmian liczby ludności i udziału osób w wieku 
poprodukcyjnym. Badania zostały poprzedzone przeglądem literatury oraz krótką 
analizą zmian demograficznych w polskich gminach w ostatnich latach. 

Wyniki – Badanie wykazało obniżenie potencjału budżetów gmin wynikające z 
zmian demograficznych. Spadek liczby ludności wydaje się wpływać pozytywnie na 
dochody własne gmin przeliczone na mieszkańca jednak ten pozytywny efekt jest 
niwelowany zmianami w strukturze wiekowej ludności- starzejące się społeczeństwo 
oznacza zmniejszenie tych dochodów. Z kolei po stronie wydatków w większości 
gmin depopulacja i starzejące się społeczeństwo sprzyja wprawdzie zmniejszaniu 
wydatków na oświatę ale powoduje wzrost wydatków na pomoc społeczną. 
Ostatecznie obydwa trendy prowadzą do zwiększenia zadłużenia samorządów. Jest to 
szczególnie widoczne w gminach wiejskich. Wnioski z badania wyraźnie wskazują z 
jednej strony na konieczność lepszego uwzględnienia sytuacji demograficznej w 
strukturze finansów lokalnych i szerzej organizacji samorządu terytorialnego. Z 
drugiej jednak strony ważna jest świadoma polityka władz samorządowych – 
nastawiona na zatrzymanie odpływu młodych ludzi ale również poszukiwanie 
efektywnych finansowo usług dla coraz starszych mieszkańców. 
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DEPOPULATION AND AGING SOCIETY AND THE 
FINANCIAL SITUATION OF MUNICIPALITIES 

 
Abstract  

 
Purpose – Depopulation trends and changes in the age structure of society are a 

challenge for public finances. This problem is well recognized in relation to social 
insurance and the state budget, and less is known about the impact of demographic 
changes on finances and, more broadly, the functioning of local government units. 
The aim of the presented study is to analyze the effects of depopulation and aging of 
the society on the financial situation of Polish municipalities 

Methods – Econometric analysis of data on municipal budgets broken down by 
types of municipalities (urban, urban-rural and rural) - regression for 2019 and 
regression of panel data for 2004-2019 

Approach – An analysis was carried out of the impact of the population and the 
share of people in retirement age in municipalities on the differentiation of the size 
of the most important categories of own income and current expenditure as well as 
municipal debt in 2019. Then, for the years 2004-2019, an analysis of changes in the 
structure of these budgetary amounts was carried out depending on the changes in 
the population number and the share of people in retirement age. The research was 
preceded by a literature review and a short analysis of demographic changes in Polish 
municipalities in recent years 

Findings – The study presented a decrease of the budgetary potential of 
municipalities resulting from demographic changes. The decline in the population 
number seems to have a positive effect on the municipal own revenues per capita, 
however, this positive effect is counteracted by changes in the age structure of the 
population - an aging society means a decrease in these incomes. In turn, on the 
expenditure side in most municipalities, depopulation and an aging society contribute 
to the reduction of expenditure on education, but it causes an increase in expenditure 
on social assistance. Ultimately, both trends lead to an increase in the indebtedness of 
local governments. It is especially visible in rural municipalities. On the one hand, the 
conclusions of the study clearly indicate the need to better take into account the 
demographic situation in the structure of local finances and, more broadly, in the 
organization of local government. On the other hand, the conscious policy of local 
authorities is important - aimed at stopping the outflow of young people, but also 
looking for financially effective services for increasingly older residents. 
Keywords: depopulation, aging society, municipal budgets 
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STRUKTURA FINANSÓW JST A FREKWENCJA W WYBORACH 
SAMORZĄDOWYCH  

 
Abstrakt 

 
Cel – Teoria wyboru publicznego wykorzystuje ekonomiczne teorie i metody do 

badania zachowań politycznych i część badaczy twierdzi, że wybór publiczny i teoria 
cykli politycznych składa się na nową ekonomię polityczną, która z kolei wykorzystuje 
dotychczasowe osiągnięcia nowej ekonomii instytucjonalnej Decyzja czy dana 
jednostka weźmie udział w wyborach należy do wyżej wymienionych zachowań 
politycznych wyborców. W szeroko pojętej literaturze nie ma jednak badań 
związanych z tym, jakie konkretne czynniki determinują frekwencję na wyborach. 
Celem opracowania jest analiza lokalnej frekwencji wyborczej w Polsce w wyborach 
samorządowych w latach 2014 i 2018 oraz jej determinantów. 

Metody – W artykule wykorzystujemy zarówno elementy statystyki opisowej, jak 
również analizy ekonometryczne. Analizujemy nie tylko rozkłady i przestrzenne 
zróżnicowanie interesujących nas zmiennych związanych z frekwencją i jej 
determinantami, ale również szacujemy wrażliwość frekwencji na zmienne fiskalne 
oraz wybrane charakterystykami regionalne.  

Opis badań – W badaniu wykorzystujemy dane dotyczące frekwencji wyborczej w 
Polsce w wyborach samorządowych. Szacunki oddziaływania czynników 
ekonomicznych na frekwencję zostały prowadzone z wykorzystaniem klasycznych 
modeli dla danych przekrojowych. Aby zbadać czynniki warunkujące ową frekwencję 
wykorzystane zostały czynniki o charakterze makroekonomicznym (m.in. stopa 
bezrobocia, stopa inwestycji czy wynagrodzenia), a także strukturalne, a wśród nich 
sektorowa struktura pracujących oraz wskaźniki związane z finansami jst.  

Wyniki – Wstępne wyniki pokazują, że budżety jst są nie bez znaczenia dla 
kształtowania się frekwencji wyborczej. Jednocześnie inne zmienne, w tym przede 
wszystkim te o charakterze strukturalnym oddziałują na zachowania polityczne 
wyborców.  
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LOCAL GOVERNMENT FINANCE STRUCTURE AND LOCAL 
GOVERNMENT ELECTION TURNOUT  

 
Abstract  

 
Purpose – Public choice theory uses economic theories and methods to study 

political behavior, and some scholars argue that public choice and political cycle 
theory make up the new political economy, which in turn uses the previous 
achievements of the new institutional economics The decision of whether an 
individual will participate in an election is among the aforementioned political 
behaviors of voters. However, there is no research in the broader literature related to 
what specific factors determine turnout at elections. The purpose of this paper is to 
analyze local voter turnout in Poland in the 2014 and 2018 local elections and its 
determinants. 

Methods – In this paper we use both elements of descriptive statistics and 
econometric analyses. We analyze not only the distributions and spatial variation of 
variables of interest related to attendance and its determinants, but also estimate the 
sensitivity of attendance to fiscal variables and selected regional characteristics.  

Approach – In this study we use data on voter turnout in local government elections 
in Poland. Estimates of the impact of economic factors on turnout were conducted 
using classical models for cross-sectional data. In order to examine the determinants 
of turnout we used macroeconomic factors (such as unemployment rate, investment 
rate, or remuneration) and structural factors, including the sectoral structure of 
employment and indicators related to the finances of local governments.  

Findings – The preliminary results show that budgets of local governments are not 
insignificant for voter turnout. At the same time, other variables, especially those of a 
structural nature, influence the political behaviour of voters. 

 
Keywords: voter turnout, finance of municipalities, level of regional development 
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PRODUKTYWNOŚĆ POLSKIEGO SZKOLNICTWA ŚREDNIEGO 
 

Abstrakt  
 
Cel – Celem artykułu jest identyfikacja relacji zasobów społeczno-ekonomicznych 

związanych z edukacją  stopnia średniego i osiągnieć edukacyjnych w ujęciu 
wojewódzkim w Polsce. 

Metody – Wykorzystując techniki ekonometryczne dokonano oceny zmiennych 
jakości edukacji, w latach 2007-2018, w ujęciu regionalnym. Ocena statystycznej 
istotności wpływu zadanych zmiennych została dokonana za pomocą metody SFA 
(Stochastic Frontier Analysis). W celu pomiaru zmiany efektywności w czasie oraz 
oceny względnej technicznej efektywności wydatków publicznych na szkolnictwo 
średnie (licea ogólnokształcące oraz szkoły zawodowe) w Polsce, obliczony został 
indeks produktywności całkowitej Malmquista (TFP) wraz z jego dekompozycją. 

 Opis badań – Przeprowadzona została ocena wpływu czynników społeczno-
ekonomicznych, które mogą mieć znaczenie dla podziału środków publicznych na 
edukację celem wzrostu ich produktywności. Wyniki prezentowane są w ujęciu 
regionalnym, w podziale na obszary miejskie i wiejskie. Ocena wpływu czynników 
społeczno-ekonomicznych na poziom edukacji zobrazowana została za pomocą 
wyników zdawalności egzaminu maturalnego osobno w liceach ogólnokształcących 
oraz szkołach zawodowych. 

Wyniki – Wyniki badań ukazały, że przestrzenne podejście nie powinno być 
pomijane przy ocenie relacji wydatków na edukację publiczną i osiągnięcia edukacyjne. 
Struktura wyksztalcenia ludności z terenów wiejskich ulega stopniowej poprawie, 
nadal jednak odsetek osób z wykształceniem średnim jest wyższy na obszarach 
miejskich niż wiejskich. Pod względem warunków rozwojowo-edukacyjnych obszary 
wiejskie ciągle nie mogą dogonić miast, a w sytuacji nowych wyzwań edukacyjnych, 
jakie obecnie stoją przed szkołami różnice te widać jeszcze wyraźniej. 

 
Słowa kluczowe: szkolnictwo średnie, wydatki publiczne, obszary miejskie i wiejskie, 
indeks Malmquist, porównanie międzyregionalne 
 
 
JEL: H20, H5, H70, R12 
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PRODUCTIVITY OF POLISH SECONDARY EDUCATION  
 

Abstract  
 
Purpose – This paper tries to fill in the gap by verifying whether the analysis of 

spatial differentiation of educational attainment could provide crucial information on 
the financial policy in this sphere and assess the impact of the socio-economic factors 
upon the education level evaluated through school tests. The article aims is to identify 
the relationship of socio-economic resources related to secondary education and 
educational achievements in terms of voivodships in Poland. 

Methods – Using econometric techniques, the variables of the quality of education 
were assessed in the years 2007-2018, in regional terms. The statistical significance of 
the influence of the given variables was assessed using the SFA method (Stochastic 
Frontier Analysis). To measure the change in efficiency over time and to assess the 
relative technical effectiveness of public expenditure on secondary education in 
Poland, the Malmquist Total Factor Productivity Index (TFP) was calculated along 
with its decomposition. 

Approach – An assessment of the impact of socio-economic factors that may be 
significant for the distribution of public funds for education to increase their 
productivity was carried out. The results are presented on a regional basis, taking into 
account urban and rural areas. Assessment of  the impact of the socio-economic 
factors upon the education level was evaluated through school tests – matura exam 
(separately in high school and vocational school). 

Findings – The research results showed that the spatial approach should not be 
ignored when assessing the relationship between public education expenditure and 
the degree of educational achievement. The education structure of the population 
from rural areas is gradually improving, but still, the percentage of people with 
secondary education is higher in urban than in rural areas. In terms of development 
and educational conditions, rural areas still cannot catch up with cities, and in the face 
of new educational challenges that schools are currently facing, these differences are 
even more visible. 
Keywords: secondary education, efficiency, public expenses, urban and rural areas 
Malmquist index, interregional comparison 
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WYDAJNOŚĆ FISKALNA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG  
 

Abstrakt  
 
Cel – Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i ocena wydajności fiskalnej 

jednego z najbardziej dochodowych podatków w Polsce, jakim jest podatek od 
towarów i usług, z zastosowaniem wybranych wskaźników. Praca stanowi analizę 
statystyczną podjętą w ramach projektu badawczego realizowanego przez Katedrę 
Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Analizą zostały 
objęte lata 2010-2019. 

Metody – W części teoretycznej pracy wykorzystano analizę literatury przedmiotu 
oraz obowiązujących aktów prawnych.  W części empirycznej metodę badawczą 
stanowi analiza statystyczna polegająca na obliczeniu i interpretacji wybranych 
wskaźników wydajności fiskalnej w aspekcie analizowanego podatku. Dane pierwotne 
do badań pochodzą ze sprawozdań budżetu państwa oraz publikacji instytucji 
państwowych i naukowych. 

Opis badań – Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny wydajności fiskalnej 
podatku od towarów i usług w Polsce w latach 2010-2019. Ocena zostanie dokonana 
w oparciu o dane statystyczne i wybrane wskaźniki statystyczne. Wykorzystano dane 
dotyczące wielkości dochodów podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług, 
dochodów podatkowych ogółem, dochodów z tytułu podatków pośrednich. Oceny 
wydajności fiskalnej dokonano na podstawie wskaźników struktury, dynamiki oraz 
wykonania planów budżetowych w obrębie podatku od towarów i usług. 

Wyniki – W wyniku przeprowadzonej analizy obliczono wskaźniki liczbowe, które 
mogą stanowić miernik wydajności fiskalnej podatku do towarów i usług w Polsce w 
latach 2010-2019. Zaobserwowany trend  wzrostowy w zakresie dochodów z tytułu 
podatku od towarów i usług jednoznacznie wskazał na skuteczność narzędzi 
rządowych zastosowanych w okresie 2017-2019. Liczne działania rządowe w tym 
okresie spowodowały uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie transakcji 
objętych podatkiem od towarów i usług oraz przyczyniły się istotnie do poprawy 
wydajności fiskalnej w tym aspekcie. Biorąc pod uwagę wskaźniki struktury bez 
wątpliwości można stwierdzić, iż podatek od towarów i usług jest wydajnym źródłem 
dochodów budżetu państwa. 
 
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, wydajność fiskalna, dochody 
publiczne. 
 
JEL: H11, H30, H20. 



II PODLASKIE FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Białystok, 11-12 października 2021 r. 

37 

 
MAGDALENA JARCZOK-GUZY 

 magdalena.guzy@ue.katowice.pl 
 The University of Economics in Katowice, Faculty of Finance 

 

FISCAL EFFICIENCY OF THE TAX ON GOODS AND SERVICES 
IN POLAND  

 
Abstract  

 
Purpose – The aim of this paper is to present and evaluate the fiscal efficiency of 

one of the most profitable taxes in Poland - the tax on goods and services using 
selected indicators. The article states the existing statistical analysis undertaken as the 
part of a research project carried out by the Department of Public Finance at the 
University of Economics in Katowice. The analysis covers the years from 2010 to 
2019. 

Methods –  In the theoretical part of this article, the analysis of the subject  literature 
and of the binding legal acts was used. In the empirical part, the statistical analysis 
based on calculation and interpretation of selected indicators related to the fiscal 
efficiency in the aspect of the analyzed tax constitutes the research method. The 
primary data used in the research comes from a report concerning the state budget 
and from the publications of the state and scientific institutions.  

 Approach – This paper is an attempt to assess the fiscal efficiency of the tax on 
goods and services in Poland in the years 2010-2019. The evaluation is based on the 
statistical data and selected statistical indicators. Data on the amount of tax revenues 
from the value added tax, total tax revenues, indirect tax revenues and state budget 
revenues were used. 

Findings – As a result of the analysis, numerical indicators were derived, which may 
constitute a measure of the fiscal efficiency of the tax on goods and services in Poland 
in the years 2010-2019. The observed upward trend in revenues from tax on goods 
and services clearly indicated the effectiveness of government tools used in the period 
2017-2019. Numerous government actions in this period caused sealing of the tax 
system in the scope of transactions covered by the tax on goods and services and 
significantly contributed to the improvement of the fiscal efficiency in this aspect. 
Taking into account the structure indicators, it can be stated without any doubts that 
the tax on goods and services is an efficient source of state budget revenues. 
 
Keywords: tax on goods and services, fiscal efficiency, public income. 
 
JEL: H11, H30, H20 
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RÓŻNICE W UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA WŚRÓD 
STUDENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OPARCIU 

O „PODEJŚCIE ŚLISKIEGO ZBOCZA” 
 

Abstrakt  
 
Cel – W badaniu podniesiono zagadnienie różnic w deklarowanej chęci uchylania 

się od opodatkowania wśród studentów i polskich przedsiębiorców, w oparciu o 
analizę „podejścia śliskiego zbocza” (slippery slope framework), zmierzającą do 
weryfikacji, czy bardziej zaufanie do państwa, czy silna egzekucja podatkowa wpływają 
na intencje podatników w zakresie uchylania się od opodatkowania. Badanie miało na 
celu porównanie obu grup i ocenę, czy wyniki badań, opierające się na próbach 
składających się ze studentów, mogą stanowić źródło obiektywnej i wiarygodnej 
wiedzy na temat możliwych zachowań podatników w prawdziwym życiu. 

Metody – Posłużono się analizą statystyczną danych empirycznych uzyskanych w 
drodze sondażu diagnostycznego (kwestionariusza). W oparciu o uzyskane dane 
dokonano ewaluacji statystyk opisowych oraz testów nieparametrycznych. W celu 
porównania grup posłużono się jednoczynnikową analizą wariancji (ANOVA). 
Dokonano również analizy regresji liniowej, zarówno dla całej próbki, jak i dla 
poszczególnych grup. 

 Opis badań – Badanie przeprowadzono na grupie 422 małych przedsiębiorców 
oraz 335 studentów. Eksperyment polegał na przedstawieniu jednego z czterech 
tekstów pokazujących fikcyjne państwo Varosia, w którym jest duże lub małe zaufanie 
do państwa, oraz silny lub słaby poziom egzekucji prawa podatkowego. Następnie 
uczestnikom badania zadano kilkanaście pytań o intencje podatkowe, moralność 
podatkową a także o typowe przykłady oszustw podatkowych. 

Wyniki – Postawy wobec uchylania się od opodatkowania są różne w obu grupach. 
Studenci wykazują większą skłonność do nieuczciwości podatkowej, jednakże efekt 
ten ulega złagodzeniu przy znacznym zwiększeniu egzekucji siły przez administrację 
skarbową. Zaś w przypadku przedsiębiorców, budowanie zaufania do organów 
podatkowych pozwala na uzyskanie większej efektywności fiskalnej, niż przy 
wykorzystaniu wzmocnionych środków przymusu. Ponadto, niska moralność 
podatkowa stanowi znaczący predykator wysokiej skłonności do uchylania się od 
opodatkowania w obu grupach. 
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DIFFERENCES IN TAX EVASION BETWEEN STUDENTS AND 

ENTREPRENEURS UNDER THE SLIPPERY-SLOPE FRAMEWORK 
 

Abstract  
 
Purpose – In our research we raised a question of differences in declared tax evasion 

attitudes between students and Polish entrepreneurs under the slippery slope framework 
of tax compliance, which aims to verify whether trust to the State or strong enforcement 
have greater impact on intended tax compliance among taxpayers. The aim of the study 
was to compare both groups and verify whether the results of research, based on student 
samples, could be a source of objective and reliable knowledge about possible behaviour 
of taxpayers in real-life situations. 

Methods – We used statistical analysis of empirical data, obtained through the diagnostic 
survey (a questionnaire). Based on the data we conducted a study on descriptive statistics 
and performed non parametric tests. In order to compare the groups, we used a one way 
analysis of variance (ANOVA). Additionally we performed linear regression analysis both 
for the whole sample and for separate groups. 

Approach – The research was conducted on 422 small entrepreneurs and 335 students. 
In the experiment, we presented one of the four scenarios depicting a fictitious state 
Varosia in which there was high or low trust to the state and a high or low level of 
enforcement. Afterwards, participants of the research were asked several questions about 
the intended tax compliance, tax morale as well as typical examples of tax frauds. 

Findings – Tax evasion attitudes were different for entrepreneurs and students. Results 
indicated that students were more prone toward tax evasion but this effect could be 
mitigated by particularly increasing power of authorities. Conversely, for entrepreneurs, 
trust in authorities had a stronger effect than power on improving tax compliance. Low 
tax morale was a significant predictor of high tax evasion in both groups. 
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WPŁYW OPŁATY CUKROWEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN 
NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH W POLSCE 

 
Abstrakt 

 
Cel – Celem artykułu jest określenie wpływu opłaty od środków spożywczych 

(zwanej opłatą cukrową) na poziom cen detalicznych objętych nią napojów 
bezalkoholowych. Analiza została przeprowadzona dla trzech grup napojów, tj. wód 
smakowych, oranżad i lemoniad oraz napojów energetycznych. Przeprowadzone 
badania mają służyć uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: (1) czy doszło do 
przerzucenia ciężaru opłaty cukrowej na konsumentów? (2) jaki jest stopień tej 
przerzucalności w przypadków poszczególnych kategorii napojów  (czy ma miejsce 
przerzucalność pełna, przerzucalność częściowa czy też nadprzerzucalność)?, (3) jakie 
czynniki determinują stopień przerzucalności omawianej opłaty? 

Metody – Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane dotyczące cen 
udostępnione przez GUS. Dane te mają charakter zagregowany i obejmują okres 18-
stu miesięcy (12 miesięcy poprzedzających wprowadzenie opłaty i pierwsze 6 miesięcy 
po jej implementacji). Podstawową metodę badawczą stanowi metoda Difference-in-
Differences (DID), powszechnie stosowana do oceny skutków wprowadzanych 
regulacji. 

Opis badań – Dla każdej z wyszczególnionych grup napojów skonstruowany został 
model regresji. Modele te są oparte na równaniu regresji, w którym rolę zmiennej 
objaśnianej pełni zmiana ceny dobra obciążonego opłatą, z kolei najważniejsza 
zmienna objaśniająca związana jest z wysokością nałożonej opłaty. W modelach 
znajduje się również zestaw zmiennych kontrolnych, w tym przede wszystkim CPI 
oraz indeksy sektorowe. Analiza z wykorzystaniem metody DID wymagała ustalenia 
grup kontrolnych, za które przyjęto  napoje niepodlegające opłacie (np. wody 
smakowe vs. wody zwykłe). 

Wyniki –  Przeprowadzona analiza dowiodła, że ciągu pierwszych 6-ciu miesięcy 
od implementacji opłaty cukrowej, ciężar tej daniny został przerzucony na 
konsumentów poprzez podwyżkę cen objętych nią napojów, jednak stopień owej 
przerzucalności dla badanych kategorii napojów jest różny. 

 
Słowa kluczowe: podatek cukrowy, opłata cukrowa, opłata od środków 
spożywczych, przerzucalność podatkowa 
 
JEL: H21, H22, H30 
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THE IMPACT OF ‘SUGAR’ FEE ON SUGAR SWEETENED-
BEVERAGES PRICES IN POLAND 

 
Abstract  

 
Purpose – The main purpose of the article is to evaluate and quantify the impact of 

sugar fee on the retail sales price of sugar-sweetened beverages (SSB). The research is 
conducted for the three types of SSB concerned: flavoured waters, sodas and energy 
drinks. The detailed scientific questions are as follows: (1) whether the burden of sugar 
fee has been passed-through onto consumers, (2) what is the degree of tax incidence 
for different categories of beverages (if the fee has been fully shifted, under-shifted 
or over-shifted), (3) what are the main factors determining the level of tax incidence? 

Methods – The analysis is based on data collected by The Central Statistical Office. 
The data are aggregated and covers the period of 18 months (one year before 
introducing the new public fee and 6 months after its introduction). The basic 
scientific method is DID (Difference-in-Differences), which is widely used to identify 
and measure consequences of new legislation.  

Approach – A regression model has been developed for each specific drink 
category. The dependent variables are prices of beverages, whereas the most 
important independent variables are determined by the amount of the imposed fee.  
The model contains also control variables, i.e. CPI and sub-sector indexes. In order 
to evaluate isolated effects of sugar fee the results for examined drink categories are 
compared with the control groups that cover drinks which are not taxed (flavoured 
water vs. unflavoured water).  

Findings – We have proved that after 6 months of its introduction the fee was 
shifted on retail sales prices. We have also observed the heterogeneity of the sugar fee 
pass-thorough across drinks categories.  

 
Keywords: sugar tax, sugar fee, sugar-sweetened beverages tax, tax incidence 
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WPŁYW PODATKÓW BANKOWYCH NA EFEKTYWNOŚĆ 
EKONOMICZNĄ SEKTORA BANKOWEGO W KRAJACH UE 
 

Abstrakt 
 
Cel – Wiele krajów UE debatuje nad zmianami w regulacjach dotyczących sektora 

bankowego, które mają na celu wzmocnienie stabilności instytucji finansowych 
i sektora bankowego. W artykule zostaną przedstawione kwestie podatku bankowego 
w oparciu o doświadczenia państw członkowskich UE. Celem artykułu jest ocena 
wpływu dodatkowego podatku na sektor bankowy w krajach UE. W oparciu o dane 
makroekonomiczne pochodzące z unijnych sektorów bankowych przeanalizowano 
wpływ wprowadzenia podatku bankowego na rentowność sektora bankowego. 

Metody – Wykorzystana zostanie panelowa analiza regresji z losowymi efektami, 
która pozwoli na zbadanie zależności między dodatkowym opodatkowaniem sektora 
bankowego a wynikami finansowymi tego sektora. Do analizy zostaną wykorzystane 
dane Banku Światowego. 

Opis badań – Analizowane równanie dla modelu danych panelowych przyjęło dla 
hipotezy (H1) następującą formę: 

ROAi, t = α0 + α1X1it + α2X2it  + … αnXnit 

Analizowane równanie dla modelu danych panelowych przyjęło dla hipotezy (H2) 
następującą formę: 

ROEi, t = α0 + α1X1it + α2X2it  + … αnXnit 

ROAi, t - zmienna objaśniana (rentowność aktywów banku - ROA, dochód netto 
banków komercyjnych w relacji do średnich rocznych aktywów ogółem) 
ROEi, t - zmienna objaśniana (stopa zwrotu z kapitału własnego banku - ROE, 
dochód netto banków komercyjnych w relacji do uśrednionego rocznego kapitału 
własnego). 
α0, … αn - współczynniki (estymatory) modelu panelowego dla zmiennej objaśnianej, 
X1, … Xn - zmienne objaśniające, (w tym zmienna zerojedynkowa określająca, czy ma 
zastosowanie dodatkowy podatek od sektora bankowego). 

Wyniki – W artykule przedstawiono dodatkowe opodatkowanie sektora 
finansowego w krajach UE, przegląd badań empirycznych oraz ocenę relacji między 
opodatkowaniem sektora finansowego a rentownością sektora bankowego w krajach 
UE. Uzyskane wyniki potwierdzają oczekiwaną negatywną relację pomiędzy 
wprowadzeniem dodatkowych podatków w sektorze finansowym a rentownością. 
 
Słowa kluczowe: opłata bankowa, podatek bankowy, sektor bankowy, rentowność 
 
JEL: H22, E62, G21, G22 
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THE IMPACT OF BANK TAXES ON THE ECONOMIC 
EFFICIENCY OF THE BANKING SECTOR IN EU COUNTRIES 

 
Abstract  

 
Purpose – Many EU countries are debating changes to banking regulation that aim to 

strengthen the stability of financial institutions and the banking sector as a whole. The 

article will present the issues of banking tax based on the experience of EU member 

states. The aim of the article is to assess the consequences of additional tax on the 

banking sector in EU countries. Based on macroeconomic data from EU banking 

sectors, the effects of the implementation of the banking tax on the profitability of 

the banking sector were analysed. 

Methods – The panel regression analysis with random effects will be used, which will 
allow to examine the relation between additional taxation of banking sector and the 
financial results of this sector. World Bank data will be used for the analysis. 
Approach – The analysed equation for the model of panel data has taken the following 
form for the hypothesis (H1): 

ROAi, t = α0 + α1X1it + α2X2it  + … αnXnit 

The analysed equation for the model of panel data has taken the following form for 
the hypothesis (H2): 

ROEi, t = α0 + α1X1it + α2X2it  + … αnXnit 

ROAi, t - explained variable (bank return on assets - ROA, commercial banks’ net 
income to yearly averaged total assets) 
ROEi, t - explained variable (bank return on equity - ROE, commercial banks’ net 
income to yearly averaged equity.) 
α0, … αn – coefficients (estimators) of the panel model for the explained variable, 
X1, … Xn – explanatory variables, (including a zero-one variable determining whether 
an additional banking sector tax applies).   

Findings – The paper presents additional taxation of the financial sector in the EU 
countries, a review of empirical studies and an assessment of the relation between 
taxation of the financial sector and profitability of the banking sector in the EU 
countries. The obtained results confirm the expected negative relationship between 
the introduction of additional taxes in the financial sector and the profitability. 
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UPRZEDNIE POROZUMIENIA CENOWE W POLSCE I INNYCH 

PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ 
 

Abstrakt 
 
Cel – Celem artykułu jest ocena funkcjonowania uprzednich porozumień 

cenowych w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Metody – W niniejszym artykule zastosowane zostały następujące metody 

badawcze: analiza porównawcza, analiza danych empirycznych (z okresu 2015-2019) 
z wykorzystaniem prostych metod statystycznych, analiza aktów prawnych  
w aspekcie ekonomicznym oraz analiza literatury przedmiotu. 

Opis badań – Analiza literatury przedmiotu oraz analiza aktów prawnych w ich 
aspekcie ekonomicznym koncentrowały się na zidentyfikowaniu uprzednich 
porozumień cenowych jako narzędzia służącego do minimalizacji ryzyka 
podatkowego. Wskazana została istota, jak również rodzaje uprzednich porozumień 
cenowych oraz silne i słabe strony tego instrumentu. Badania zawarte w artykule 
wskazują obszary funkcjonowania uprzednich porozumień w Polsce.  
W szczególności, przeprowadzono analizę liczby uprzednich porozumień cenowych, 
które obowiązywały na koniec lat 2015 – 2019, analizę liczby otrzymanych wniosków 
oraz średniego czasu negocjacji bilateralnych i multilateralnych uprzednich 
porozumień cenowych. Następnie rozpatrywano ich funkcjonowanie na tle działania 
regulacji w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Wyniki – Funkcjonowanie uprzednich porozumień cenowych w Polsce  
w porównaniu do innych państw członkowskich Unii Europejskich należy uznać za 
względnie pozytywne. W badanym okresie największą liczbę obowiązujących 
uprzednich porozumień cenowych odnotowano w 2019 r., kiedy było ich 54.  
W poprzednich latach było ich około o połowę mniej (odpowiednio: w 2015 r. -20, 
w 2016 r, - 24, w 2017 r. -23, w 2018 r. – 28).  Liczba obowiązujących uprzednich 
porozumień cenowych w Polsce jest powyżej mediany uprzednich porozumień 
cenowych obowiązujących w państwach członkowskich UE na koniec 2019 r. 
Natomiast, na podstawie przeprowadzonej analizy średniego czasu negocjacji dwu-  
i multilateralnych porozumień, sugerowaną zmianą w funkcjonowaniu mogłoby być 
skrócenie tego czasu. 

 
Słowa kluczowe: uprzednie porozumienia cenowe, ceny transferowe, ryzyko 
podatkowe 
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ADVANCED PRICE AGREEMENTS IN POLAND AND OTHER 
MEMBER STATES OF THE EU 

 
Abstract  

 
Purpose – The aim of the article is an assess the functioning of advance pricing 

agreements in Poland against the background of other European Union Member 
States. 

Methods – The following research methods were used in this article: comparative 
analysis, analysis of empirical data (from the period 2015-2019) with the use of simple 
statistical methods, analysis of legal acts in economic terms, and analysis of the 
literature on the subject. 

Approach – The analysis of the literature on the subject and the analysis of legal 
acts in their economic aspect focused on identifying advance pricing agreements as a 
tool for minimizing tax risk. The essence and types of advance pricing agreements as 
well as strengths and weaknesses of this instrument have been indicated. The research 
contained in the article indicates the areas of operation of advance pricing agreements 
in Poland. In particular, an analysis of the number of advance pricing agreements in 
force at the end of 2015-2019, an analysis of the number of applications received and 
the average duration of bilateral and multilateral advance pricing agreements 
negotiations was carried out. Then, their functioning was analysed in relation to the 
operation of regulations in other Member States of the European Union. 

Findings – The functioning of APAs in Poland, compared to other EU Member 
States, should be considered relatively positive. In the analysed period, the largest 
number of APAs in force was recorded in 2019, when there were 54 of them. In the 
previous years, there were about half of them (respectively: in 2015 -20, in 2016, - 24, 
in 2017 -23, in 2018 - 28). The number of APAs in force in Poland is above the median 
of APAs in force in the EU Member States at the end of 2019. On the other hand, 
based on the analysis of the average duration of negotiating bi- and multilateral 
agreements, the suggested change in functioning could be to shorten this time. 

 
Keywords: advance pricing agreements, transfer pricing, tax risk 
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ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE POLSKI NA PRZESTRZENI 
WIEKÓW 

 
Abstrakt  

 
Cel – Celem poniższego opracowania jest gruntowna analiza polityki zadłużenia 

zagranicznego Polski od XVI wieku aż do 2019 roku, a także weryfikacja głównej 
hipotezy badawczej oraz przedstawienie wyników końcowych z badań   

Metody – Metodologia badawcza obejmuje weryfikację głównej hipotezy badawczej 
oraz przestawienie wyników z badań. Główna hipoteza badawcza zakłada, iż 
najbardziej dynamiczny wzrost zadłużenie zagranicznego Polski nastąpił dopiero w 
latach dziewięćdziesiątych XX wieku.  

Opis badań – Prace badawcze były prowadzone w oparciu o liczne publikacje 
naukowe poświęcone historii gospodarczej Polski oraz dane makroekonomiczne 
NBP i GUS z lat 1995-2021. W celu weryfikacji hipotezy badawczej wykonano analizę 
porównawczą zadłużenia zagranicznego Polski z poszczególnych lat, wyliczono 
dynamikę zadłużenia zagranicznego Polski od 1990 roku ze szczególną uwagą na 
poszczególne części składowe zadłużenia zagranicznego. Porównano także 
zadłużenie zagraniczne brutto do polskiego eksportu i PKB. Najwięcej pracy 
poświęcono na okres III Rzeczypospolitej (od 1990 roku), zaś najmniej na lata 1945-
1970 . 

Wyniki –. Zadłużenie zagraniczne naszego kraju stało się poważnym problemem 
gospodarczym już w XVIII wieku, co w pewnym stopniu przyczyniło się do 
rozbiorów Rzeczypospolitej. II Rzeczypospolita, podobnie jak III Rzeczypospolita i 
dwie ostatnie dekady PRL to okres wzrostu długu zagranicznego naszego kraju.  
Dodatkowo, w okresie międzywojennym i u schyłku PRL, Polska znalazła się na 
krawędzi bankructwa. Szybki, nominalny wzrost zadłużenia zagranicznego nastąpił 
po 1995 r. Optymalny dla Polski poziom zadłużenia zagranicznego nie powinien 
przekraczać rocznych wpływów z eksportu towarów (266,34 mld USD według 
danych NBP za 2020 rok przy zadłużeniu zagranicznym brutto 372,91 mld USD).. 
Na koniec 2020 r. wpływy z eksportu stanowiły 71,42% zadłużenia zagranicznego 
brutto. W badanym okresie występowały lata znacznie większych dysproporcji 
pomiędzy wartością wpływów z eksportu a zobowiązań zagranicznych Główną 
hipotezę badawczą należy zweryfikować negatywnie. 
 
Słowa kluczowe: zadłużenie zagraniczne brutto, polityka fiskalna, polityka 
monetarna, bilans płatniczy, polityka handlu zagranicznego 
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POLAND’S EXTERNAL DEBT POSITION CROSS THE 
CENTURIES 

 
Abstract  

 
Purpose – The main purpose of these text is detailed analysis of Poland’s foreign 

debt policy from 16th century to 2019 year and also verification of main hypothesis 
with presentation of research conclusions. 

Methods – Research methodology includes verification of main research hypothesis 
with presentation of research results. The main research hypothesis supposes, that the 
most dynamic growth of Poland’s gross external debt took place in 90th  of XX 
century. 

Approach – The research work based on many scientific publications in the field of 
Poland’s economic history and macroeconomic data of NBP and Central Statistical 
Office from years 1995-2021. To verification of main research hypothesis author has 
made a comparison analysis of gross external debt position level from chosen years 
(current prices, in USD) and has calculated the dynamics of foreign debt position 
since 1990. Gross external debt position has also been compared to Polish GDP and 
exports of goods level. The most of research work was dedicated to Third Republic 
of Poland Period and least of research work to years 1945-1970. 

Findings – The external debt has been an important fiscal problem for our country 
already in 18th century, what somewhat led to Partitions of Poland in years 1772-1795. 
Second Republic of Poland, as well as Third Republic of Poland and latest two 
decades of People’s Republic of Poland are periods of visibly growth of external debt 
position of our country. Additionally, in interwar period and in the end of People’s 
Republic of Poland, our country was on the brick of bankruptcy. Dynamic, nominal 
growth of gross external debt position took place  after 1995.. The optimum level of 
total amount of Poland’s foreign debt should not exceed the yearly value of exports 
contributions (266,34 billions of USD in 2020 according to preliminary data of 
National Bank of Poland in consideration of gross external debt at the level of 372,91 
billions of USD). At the end of 2020, incomes from exports accounted for 71,42% of 
gross external debt .In research period have been years of much bigger disproportions 
between total amounts of exports contributions and gross external debt. The main 
research hypothesis should been verified negative. 
 
Keywords:  gross external debt position, fiscal policy, monetary policy, trade balance, 
foreign trade policy 
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