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Wstêp
Od 1990 roku dzia³alnoœæ samorz¹du terytorialnego w Polsce podlega³a licznym modyfikacjom. Wi¹za³o siê to g³ównie ze zmianami w systemie jego organizacji i finansów. Zapocz¹tkowany proces decentralizacji
w³adzy publicznej zaopatrzy³ jednostki samorz¹du terytorialnego (jst)
w pewne instrumenty kszta³tuj¹ce stabilnoœæ ich dochodów. Chodzi³o tu
m.in. o dochody w³asne, w tym œrodki z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jednak¿e specyfika tego Ÿród³a dochodu ogranicza³a wp³yw jst na jego wydajnoœæ fiskaln¹. Wielkoœæ pozyskiwanych w ten sposób œrodków uzale¿niono bowiem od czynników
zewnêtrznych wobec dzia³alnoœci jst. Jednak¿e mo¿liwoœæ generowania
wielkoœci wp³ywów z PIT oddzia³ywa³a na poziom rozwoju poszczególnych wspólnot samorz¹dowych. St¹d celem artyku³u jest ocena stabilnoœci i znaczenia dochodów z PIT dla jst w Polsce oraz przedstawienie
czynników determinuj¹cych ich wielkoœæ.

1. Problematyka stabilnoœci dochodów z PIT w jst
W doktrynie finansów uwa¿a siê, i¿ stabilnoœæ dochodów jst jest jednym z istotnych uwarunkowañ ich dzia³alnoœci. Jest ona jednoczeœnie
jedn¹ z zasad procesu decentralizacji w³adzy fiskalnej w kraju [Scott,
Alam, 2011, s. 196]. Stabilnoœæ ta umo¿liwia bowiem w³aœciwe realizowanie na³o¿onych na te jednostki zadañ publicznych. Skonstruowany w danym kraju system finansowania jst winien zatem charakteryzowaæ siê
pewnymi po¿¹danymi cechami, w tym przede wszystkim: wydajnoœci¹
fiskaln¹, pewnoœci¹, sta³oœci¹, antycyklicznoœci¹ czy gwarancj¹ utrzymywania przez te jednostki okreœlonej samodzielnoœci finansowej [Wójtowicz, 2014, s. 138 i 139]. Pierwsza z wymienionych cech, tj. wydajnoœæ
fiskalna, badana jest w jst poprzez wielkoœæ, systematycznoœæ (sta³oœæ)
i pewnoœæ okreœlonego Ÿród³a dochodów tych jednostek w kontekœcie
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realizowanych tam zadañ [Famulska, 2010, s. 367]. Jest ona zatem pojêciem, które uwzglêdnia inne, wymienione wczeœniej, uwarunkowania
stabilnoœci dochodów jst, tj. pewnoœæ oraz sta³oœæ. Stabilnym Ÿród³em
dochodu bêdzie zatem taki podatek, z którego wp³ywy reaguj¹ wolniej
ani¿eli dochód. Chroni to jednoczeœnie dochody bud¿etowe w okresach
spowolnienia gospodarczego [Bell, 2012, s. 274 i 275] i umo¿liwia skuteczniejsze planowanie bud¿etu [Sun, Lynch, 2008, s. 283]. St¹d cecha
antycyklicznoœci determinowana jest przez wp³yw koniunktury gospodarczej na kszta³towanie siê dochodów jst. Je¿eli zaœ chodzi o samodzielnoœæ finansow¹ w ujêciu dochodowym, to oznacza ona uprawnienia tych
jednostek do prowadzenia polityki fiskalnej, tj. w³adztwa podatkowego
[Kosek-Wojnar, Surówka, 2007, s. 78 i 79]. W konsekwencji stabilne dochody bud¿etowe zapewniaj¹ cykliczne, w bardzo du¿ym stopniu przewidywalne wp³ywy do bud¿etu, które nie wygasaj¹ po up³ywie krótkiego
okresu [Lubiñska i inni, 2007, s. 78].
Problematyka stabilnoœci dochodów oceniana jest tak¿e w szerszym
ujêciu, jako mo¿liwoœæ utrzymywania dotychczasowej polityki dochodowej bez koniecznoœci wysokiego przyrostu d³ugu. St¹d stabilne dochody
implikuj¹ wielkoœæ i strukturê wydatków bud¿etu samorz¹du terytorialnego [Schoeman, 2011, s. 6]. Mo¿e zatem wystêpowaæ zjawisko cyklicznego niezrównowa¿enia bud¿etu, które nie musi wymagaæ natychmiastowych zmian w systemie bud¿etowym [Schunk, Porca, 2004, s. 99].
W literaturze wyra¿any jest pogl¹d, i¿ dochody bud¿etu jst mog¹ byæ
bardziej stabilne w stosunku do dochodów bud¿etu pañstwa, o ile w ich
strukturze dominuj¹ dochody z podatku od nieruchomoœci [Holcombe,
Sobel, 1997, s. 51]. Powszechnie uwa¿a siê bowiem, i¿ dochody z PIT, które w wielu systemach finansów jst na œwiecie nale¿¹ do g³ównych Ÿróde³
ich dochodów, s¹ uzale¿nione od koniunktury gospodarczej w kraju
[Surówka, 2008, s. 50]. Ponadto system ich redystrybucji, którego podstaw¹ jest miejsce zamieszkiwania podatnika, mo¿e prowadziæ do nierównoœci w wysokoœci tych dochodów. Wynika to z ewentualnego zró¿nicowania w poziomie dochodów ludnoœci oraz z obserwowanej stopy
bezrobocia w poszczególnych regionach [Engelschalk, 2005, s. 68]. To
z kolei mo¿e wymagaæ równowa¿enia dochodów bud¿etowych tych jednostek w celu zwiêkszenia stabilnoœci ca³ego systemu dochodów samorz¹du terytorialnego w kraju. Wskazuje siê tu zatem na potrzebê równomiernego rozmieszczenia przestrzennego bazy podatkowej [Neneman,
Swianiewicz, 2013, s. 14].
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Niektórzy autorzy twierdz¹ równie¿, i¿ udzia³y jst w PIT pe³ni¹,
obok funkcji œciœle fiskalnych, tak¿e funkcjê stymuluj¹c¹ ich rozwój. Konstrukcja tego Ÿród³a dochodów mo¿e bowiem aktywizowaæ te jednostki
do podejmowania okreœlonych dzia³añ determinuj¹cych rozwój gospodarczy i spo³eczny na danym obszarze. Jednak¿e w praktyce wp³yw
w³adz samorz¹dowych na wysokoœæ wp³ywów z tytu³u udzia³u w PIT,
a zatem tak¿e na ich stabilnoœæ, wydaje siê ograniczony [Kornberger-Soko³owska, 2012, s. 60 i 61]. Stabilnoœæ tych dochodów wynika w du¿ym
stopniu z decyzji organów w³adzy szczebla centralnego dotycz¹cych
m.in. minimum podatkowego, progów i stawek podatkowych, stosowanych odliczeñ czy ulg [Czaja-Hliniak, 2011, s. 550 i 551]. Niemniej jednak
tryb ich ustanawiania, tj. poprzez zmiany ustawowe, powinien zapewniæ
wiêksz¹ stabilnoœæ regulacji prawa w tym zakresie. Jednoczeœnie istnienie
zobiektyzowanych i wzglêdnie stabilnych kryteriów ustalania udzia³ów
w PIT przes¹dzi³o o zaliczeniu tego Ÿród³a dochodów jst do kategorii dochodów w³asnych [Hanusz i inni, 2009, s. 183].

2. Ewolucja udzia³ów jst we wp³ywach z PIT w latach 1990–2016
Od momentu reaktywowania samorz¹du terytorialnego w Polsce
wielkoœæ dochodów gmin, zarówno ogó³em, jak i w³asnych, by³a determinowana m.in. przez modyfikacje ich udzia³ów we wp³ywach z PIT. Ju¿
ustawa z dnia 3 grudnia 1984 roku – Prawo bud¿etowe [ustawa, 1984,
art. 19] odsy³a³a do przepisów ustawy o systemie rad narodowych i samorz¹du terytorialnego, w której okreœlono, i¿ dochodami bud¿etów terenowych s¹ dochody z tytu³u podatku od p³ac w wysokoœci 85% jego
wp³ywów [ustawa, 1983, art. 50].
W 1990 roku ustalono, i¿ gmina bêdzie posiadaæ udzia³y w piêciu podatkach [Gilowska, 1993, s. 4]. Obok 5% udzia³u w podatku dochodowym
od osób prawnych i 30% w podatku wyrównawczym, do jej dochodów
zaliczono 30% udzia³u we wp³ywach z podatku od p³ac, 30% udzia³u we
wp³ywach z podatku od wynagrodzeñ, jak równie¿ 50% wp³ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach
ogólnych [ustawa, 1990, art. 3].
Od 1992 roku udzia³ w PIT okreœlono na poziomie 15%. Natomiast
w latach 1996–1997 udzia³ ten podlega³ stopniowemu zwiêkszeniu, tj. odpowiednio do 16% i 17%. Warto dodaæ, i¿ w konsekwencji wprowadzenia
ustawy miejskiej z 24 listopada 1995 roku objêtym jej zasiêgiem miastom
przekazano zwiêkszone dochody w³asne w postaci dodatkowych udzia³ów
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w PIT. Kwalifikacja prawna tych dochodów nie by³a jednak jasna, gdy¿
sposób indywidualnego ich obliczania, przy wykorzystaniu pewnego
zbioru wskaŸników, spe³nia³ raczej regu³y subwencjonowania [Gilowska,
1998, s. 59 i 60]. W 1996 roku zaprzestano równie¿ uproszczonej procedury dzielenia tych dochodów na rzecz ich obliczania na podstawie rzeczywistych œrodków z PIT pobieranych na obszarach poszczególnych
jednostek [Markowska-Bzducha, 2004, s. 143]. Wczeœniejsza formu³a uzale¿nia³a bowiem te dochody od udzia³u liczby mieszkañców gminy
w liczbie mieszkañców danego województwa [Owsiak, 2005, s. 449].
Wraz z reform¹ samorz¹du terytorialnego, tj. od 1999 roku, udzia³
gminy w PIT wzrós³ do 27,6%, zaœ dla nowo utworzonych powiatów i województw ustanowiono go na poziomie 1,00% i 1,50% [Wójtowicz, 2014,
s. 136–137].
Istotne zmiany w tym zakresie nast¹pi³y od 2004 roku, bowiem
udzia³y jst we wp³ywach z PIT ustalono w wysokoœci: dla gmin – 39,34%,
a w przypadku powiatów i województw – odpowiednio 10,25% i 1,60%
(poza 2004 rokiem dla powiatów). Jednak¿e wed³ug tych przepisów
udzia³ gmin w PIT jest pomniejszany wed³ug okreœlonego wskaŸnika, na
konstrukcjê którego wp³ywa liczba mieszkañców domów opieki spo³ecznej. W zwi¹zku z tym co roku okreœla siê iloczyn 3,81 punktu i liczby
mieszkañców gminy przyjêtych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów opieki spo³ecznej, wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca roku bazowego, w relacji do liczby mieszkañców przyjêtych przed dniem 1 stycznia
2004 roku, wed³ug stanu na koniec 2003 roku, który koryguje wskazany
ustawowo poziom udzia³u gminy w PIT [ustawa, 2003, art. 4, art. 81]. Zatem jednostki te osi¹gn¹ przyjêty ustawowo udzia³ w PIT dopiero w momencie niezamieszkiwania w tych domach osób przyjêtych tam przed
2004 rokiem. St¹d w nastêpstwie zmniejszania siê liczby tych osób rzeczywisty udzia³ gmin w PIT wzrós³ z pocz¹tkowego poziomu 35,72% w 2004
roku do 37,79% w 2016 roku (tablica 1). Ponadto udzia³ ten mo¿e zostaæ
podwy¿szony o 5 p.p. w jednostce, która powsta³a z po³¹czenia co najmniej dwóch gmin w drodze zgodnych uchwa³ ich organów stanowi¹cych [Hanusz i inni, 2009, s. 181].
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Tablica 1. Udzia³y poszczególnych typów jst we wp³ywach z PIT w Polsce
w latach 2003–2016 (%)
Rok

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gm.

27,60 35,72 35,61 35,95 36,22 36,49 36,72 36,94 37,12 37,26 37,42 37,53 37,67 37,79

Pow.

1,00

8,42 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25

Woj.

1,50

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Ancyparowicz, Baran, 2010, s. 18; dane MF].

3. Kszta³towanie siê dochodów z tytu³u udzia³u jst
we wp³ywach z PIT w latach 1991–2014
Rok po reaktywowaniu samorz¹du gminnego w Polsce, tj. w 1991
roku, udzia³ wp³ywów z podatku dochodowego i podatku od wynagrodzeñ w dochodach ogó³em tych jednostek wyniós³ odpowiednio 11,21%
i 17,06%. Z kolei w 1992 roku wp³ywy gmin (³¹cznie z miastami na prawach powiatu) z tytu³u udzia³u w PIT wynios³y 1,26 mld z³ (19,59% dochodów ogó³em) i do 2014 roku wzros³y do 30,15 mld z³ (18,06% dochodów ogó³em). Pomimo tego wzrostu w okresie tym wyst¹pi³y liczne
spadki tych wp³ywów. Pierwsze zmniejszenie siê wielkoœci tych dochodów w gminach zaobserwowano w 1999 roku, tj. wraz z wprowadzeniem
nowego podzia³u administracyjnego kraju (rysunek 1).
Rysunek 1. Dochody jst z PIT w latach 1992–2014 w mld z³

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [GUS, 2015; GUS, 1997].

Na to zjawisko wp³ynê³y m.in. modyfikacje prawa podatkowego
w Polsce. Po pierwsze, po 1997 roku zmniejszy³y siê stawki tego podatku.
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Po drugie, w systemie podatkowym obowi¹zywa³y czêsto wykorzystywane ulgi budowlane, przez co w latach 1997–2001 podatnik mia³ prawo
odliczyæ od podatku czêœæ œrodków poniesionych m.in. na zakup gruntów, budowê domu mieszkalnego, zakup nowo wybudowanego lokalu
mieszkalnego b¹dŸ ich remont lub modernizacjê.
Poza tym w latach 1997–2002 maksymalne limity dla niektórych tego
typu ulg prawie podwoi³y siê. St¹d w latach 1998–2001 w Polsce odsetek
podatników nale¿¹cych do pierwszego progu podatkowego [MF, 2007–
2014], którzy korzystali z odliczeñ ulg podatkowych zwiêkszy³ siê z 35,58%
do 47,49% [Arendt, 2005, s. 265; Informacje dotycz¹ce rozliczenia podatku…,
2007–2015]. Funkcjonowanie tych rozwi¹zañ podatkowych oraz wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce (w latach 2001 i 2002
tempo wzrostu PKB wynios³o 1,2% i 1,4% w stosunku do 5,0% w 1998 czy
4,5% i 4,3% w latach 1999– 2000) wp³ynê³y w konsekwencji na obni¿enie
siê wp³ywów do bud¿etów gmin z tytu³u udzia³ów w PIT w latach
1998–2002, tj. z 10,62 mld z³ do 8,83 mld z³. W latach 2001 i 2002 w Polsce
zmniejszy³ siê równie¿ wskaŸnik zatrudnienia ogó³em z 53,5% do 51,7%
(wed³ug BAEL), wzros³a stopa bezrobocia z 17,5% do 20,0%, a w 2002
roku zaobserwowano niski przyrost p³ac w gospodarce i spadek dochodów realnych do dyspozycji osób fizycznych (np. przeciêtne miesiêczne
wynagrodzenie brutto wzros³o o 0,7%, zaœ dochód realny do dyspozycji
brutto osób fizycznych spad³ o 0,3%) [Roczne wskaŸniki makroekonomiczne,
2015]. Ponadto w Polsce pewne t¹pniêcie w wielkoœci pozyskiwanych
œrodków z tego Ÿród³a dochodów gmin wyst¹pi³o równie¿ w latach 2008
i 2009, tj. z 24,59 mld z³ do 23,32 mld z³ (rysunek 1). Wynika³o to z co najmniej trzech czynników. Po pierwsze, z negatywnych konsekwencji pojawienia siê kryzysu na œwiatowych rynkach finansowych w drugiej po³owie 2007 roku, co niekorzystnie oddzia³ywa³o na tempo wzrostu PKB
w kraju. W latach 2007–2009 w Polsce wskaŸnik ten obni¿y³ siê bowiem
z 6,8% do 1,6%. Po drugie, z wprowadzenia do systemu podatkowego
tzw. ulgi z tytu³u wychowywania dzieci, któr¹ w ramach PIT mo¿na by³o
odliczaæ od podatku. St¹d jedynie w latach 2007–2009 w Polsce odliczenia
z tego tytu³u wynios³y odpowiednio 5,43 mld z³, 6,04 mld z³ i 5,63 mld z³.
W rezultacie w latach 2006–2009 w Polsce w ramach PIT odliczenia od podatku wzros³y z 0,88 mld z³ do 5,85 mld z³, co oddzia³ywa³o na zmniejszenie siê potencjalnych wp³ywów do bud¿etów jst z tytu³u ich udzia³ów
we wp³ywach z PIT [Informacje dotycz¹ce rozliczenia podatku…, 2007–2015].
Natomiast trzecim czynnikiem by³a modyfikacja od 2009 roku skali po-
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datkowej i znacz¹ce zwiêkszenie progu podatkowego, w PIT, tj. z 19%,
30% i 40% na 18% i 32%. Szacuje siê, i¿ jedynie w 2009 roku wywo³a³o to
spadek tych dochodów w bud¿etach jst o 4,2 mld z³ [Uzasadnienie do samorz¹dowego projektu..., 2012, s. 2]. W konsekwencji w latach 2008–2011 wp³ywy jst z tytu³u udzia³u w PIT kszta³towa³y siê w przedziale od 28,53 mld z³
do 29,43 mld z³ [GUS, 2015].
Dopiero od 2012 roku wyst¹pi³o przyœpieszenie tempa wzrostu dochodów z PIT do bud¿etów jst. W latach 2012–2014 dochody te wynios³y
30,81 mld z³, 32,46 mld z³ i 35,11 mld z³. Warto wspomnieæ, i¿ od 2013 roku
ograniczono ulgê z tytu³u wykorzystywania sieci Internet (ograniczono
mo¿liwoœæ wykorzystania z tej ulgi dla osób wczeœniej z niej korzystaj¹cych), co spowodowa³o spadek odliczeñ z tego tytu³u od dochodu
z 2,38 mld z³ w 2011 roku (w 2012 roku by³o to 2,34 mld z³) do jedynie
220,95 mln z³ w 2014 roku (w 2013 roku by³o to 304,95 mln z³). Warto dodaæ, i¿ w 2014 roku spoœród zastosowanych ró¿norodnych ulg w PIT jedynie kwoty odliczeñ z tytu³u ulgi na dziecko wraz ze zwrotem nieodliczonej ulgi (od podatku) oraz ulga rehabilitacyjna (od dochodu) wynios³y
odpowiednio 6,93 mld z³ i 2,49 mld. Ponadto po 2012 roku wyst¹pi³o
przyœpieszenie tempa wzrostu miesiêcznego wynagrodzenia realnego
brutto w gospodarce narodowej, tj. z 1,00% w 2012 roku do 2,8% i 3,4%
w 2013 roku i 2014 roku, co oddzia³ywa³o na wzrost podstawy opodatkowania w PIT. W konsekwencji w latach 2012–2014 w Polsce dochód do
opodatkowania zwiêkszy³ siê z 613,08 mld z³ do 660,92 mld z³ [Informacje
dotycz¹ce rozliczenia podatku…, 2007–2015].
Analizuj¹c zaœ znaczenie wp³ywów z PIT dla dochodów poszczególnych typów jst, mo¿na zauwa¿yæ, i¿ najwy¿szy poziom tej relacji wystêpuje w miastach na prawach powiatu, zaœ najmniejszy w województwach (rysunek 2). W latach 1999–2014 w miastach na prawach powiatu
wskaŸnik ten wzrós³ z 17,23% do 23,68%, a najwy¿szy by³ w 2008 roku. Je¿eli zaœ chodzi o powiaty, to na istotny wzrost znaczenia wp³ywów z PIT
w ich dochodach ogó³em w latach 2003–2004 oddzia³ywa³ wspomniany
wzrost udzia³ów tych jednostek w tych œrodkach, tj. z 1,00% do 8,42%
(tablica 1).
Z kolei najwy¿szy udzia³ wp³ywów z PIT w dochodach w³asnych
wystêpuje w powiatach, zaœ najni¿szy w województwach (rysunek 3).
Wynika to z faktu, i¿ do dochodów powiatów nie zalicza siê dochodów
z podatków i op³at lokalnych, które odgrywaj¹ istotn¹ rolê w gminach
(w szczególnoœci podatek od nieruchomoœci, który w 2014 roku stanowi³
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blisko 28,37% dochodów w³asnych gmin). Natomiast województwa
samorz¹dowe posiadaj¹ najwy¿sze udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), które w latach 2003 i 2004 wzros³y
z 0,5% do 15,90% (od 2015 roku udzia³ ten wynosi 14,75%). W 2014 roku
w województwach udzia³ wp³ywów z CIT w dochodach ogó³em kszta³towa³ siê na poziomie 63,61%. W rezultacie pomiêdzy 1999 i 2004 rokiem tak
znacz¹co obni¿y³o siê tam znaczenie dochodów z PIT (rysunek 3).
Rysunek 2. Udzia³ wp³ywów z PIT w dochodach ogó³em w poszczególnych
typach jst w latach 1999–2014 (%)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [GUS, 2015].

Rysunek 3. Udzia³ wp³ywów z PIT w dochodach w³asnych w poszczególnych
typach jst w latach 1999–2014 (%)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [GUS, 2014].
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W latach 1999–2014 najmniejsza zmiennoœæ wp³ywów z PIT wyst¹pi³a w województwach (wspó³czynnik zmiennoœci wyniós³ 33,59%),
zaœ najwy¿sza w powiatach (wspó³czynnik zmiennoœci wyniós³ 71,22%),
co wynika³o, jak wspomniano, ze znacz¹cego podwy¿szenia ustawowych
udzia³ów tych jednostek w tych dochodach podatkowych w latach 1999–
2004. W gminach (wraz z miastami na prawach powiatu) miernik ten
kszta³towa³ siê na poziomie 43,36%. Jednoczeœnie zaobserwowano zmniejszenie siê zmiennoœci tych dochodów we wszystkich typach jednostek
w latach 2004–2014, tj. w okresie wzglêdnie sta³ych ich udzia³ów we
wp³ywach z PIT. W konsekwencji w tym okresie analizowany wspó³czynnik zmiennoœci wyniós³ w: gminach – 23,14%, powiatach – 27,61%, województwach – 21,94%.
W latach 2004–2014 w samorz¹dzie terytorialnym mniejsz¹ zmiennoœci¹ charakteryzowa³ siê udzia³ wp³ywów z PIT zarówno w dochodach
ogó³em, jak i w dochodach w³asnych. Spoœród wszystkich typów jst
w tym okresie najni¿sze zró¿nicowanie tych wskaŸników wyst¹pi³o
w miastach na prawach powiatu, tj. odpowiednio 6,35% i 3,24%. Z kolei
w pozosta³ych jednostkach wynosi³o: 8,02% i 5,28% w gminach (bez miast
na prawach powiatu), 13,11% i 6,84% w powiatach oraz 14,93% i 11,26%
w województwach. Mo¿na zatem zauwa¿yæ, i¿ we wszystkich typach jst
zachowana jest wzglêdna stabilnoœæ znaczenia wp³ywów z PIT w kontekœcie kszta³towania siê dochodów ogó³em i dochodów w³asnych tych jednostek.

Zakoñczenie
Z przedstawionych rozwa¿añ wynika, i¿ œrodki z tytu³u udzia³u jst
we wp³ywach z PIT stanowi¹ istotne Ÿród³o dochodów tych jednostek, co
œwiadczy o ich du¿ym znaczeniu dla kszta³towania siê samodzielnoœci
finansowej tych jednostek. Wp³ywy te s¹ uzale¿nione od wielu czynników, w wiêkszoœci bezpoœrednio niezale¿nych od aktywnoœci w³adz samorz¹dowych, np. od sytuacji makroekonomicznej w kraju czy zmian
w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa podatkowego. Pomimo tego zachowany jest warunek zasadnoœci zaliczenia tego Ÿród³a dochodów do dochodów w³asnych. Chodzi o to, i¿ w latach 2004–2014 zaobserwowano
wzglêdn¹ stabilnoœæ znaczenia wp³ywów z PIT w dochodach w³asnych
wszystkich typów jst w Polsce. Wp³ywa to równie¿ na potencjalnie wy¿sz¹ jakoœæ planowania bud¿etowego w tych jednostkach, w tym m.in. na
trafnoœæ prognozowania tych wp³ywów.
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W Polsce, jak wynika z przeprowadzonych badañ, istnieje potencja³
do zwiêkszenia wp³ywów z PIT w bud¿etach jst. Jednak¿e jest to uzale¿nione, jak wspomniano, g³ównie od czynników zewnêtrznych wobec decyzji w³adz lokalnych i wi¹¿e siê, poza modyfikacjami prawa podatkowego, m.in. z: przyœpieszeniem tempa wzrostu PKB, spadkiem stopy
bezrobocia, wzrostem aktywnoœci zawodowej b¹dŸ zwiêkszeniem dochodów ludnoœci, a zatem prowadzon¹ polityk¹ gospodarcz¹ na szczeblu
centralnym. Niemniej jednak w³adze jst powinny poszukiwaæ w³asnych
rozwi¹zañ w tym zakresie, np. poprzez aktywne wspieranie wzrostu zatrudnienia na swoim obszarze lub kszta³towanie warunków do osiedlania
siê tam ludnoœci. Z jednej strony mo¿e to powodowaæ wzrost konkurencyjnoœci pomiêdzy jst. Z drugiej zaœ winno sk³aniaæ do integracji polityk
gospodarczych jst ró¿nego szczebla, np. poprzez wspólne realizowanie
inwestycji infrastrukturalnych. W przypadku gmin jednostki te mog¹
równie¿ siêgaæ po pewne rozwi¹zania organizacyjne, np. w postaci ³¹czenia jednostek. W ten sposób czasowo podwy¿sza siê, jak wskazano w artykule, procentowy udzia³ we wp³ywach z PIT.
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Streszczenie
W artykule scharakteryzowano problematykê stabilnoœci dochodów jst
w Polsce z tytu³u ich udzia³u we wp³ywach z PIT. Przedstawiono problematykê
stabilnoœci tego Ÿród³a dochodów samorz¹du terytorialnego oraz modyfikacje
tych udzia³ów od momentu reaktywowania w Polsce samorz¹du gminnego.
W konsekwencji zbadano znaczenie tych œrodków w kontekœcie kszta³towania
siê dochodów ogó³em i dochodów w³asnych jst na tle uwarunkowañ makroekonomicznych, fiskalnych i organizacji funkcjonowania samorz¹du terytorialnego w kraju. Przedstawiono tak¿e zmiennoœci PIT w bud¿etach jst w Polsce
wed³ug typów tych jednostek.
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S³owa kluczowe
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Stability of the revenues from personal income tax in local
governments in Poland (Summary)
The article describes the problems of the stability of the share of local
government in Poland in revenues from PIT. The stability of this source of revenue of local government and modifications in these shares since the reactivation
of local government in Poland were presented. Consequently, it was examined
the significance of these resources in the context of the evolution of total revenues
and own revenues against the background of macroeconomic and fiscal conditions as well as local government organization in the country. It was also analyzed the volatility of PIT in the budgets of each type of the local government in Poland.
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