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1. Imię i Nazwisko:  

Lech Jędrzejewski 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca                         

i roku ich  uzyskania oraz tytułu  rozprawy doktorskiej  

1983 r.     magister, ukończenie czteroletnich studiów magisterskich w Akademii   

Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, i 7.12.1983 r.    

uzyskał tytuł magistra turystyki. Dyplom  nr 26 z dnia: 7 grudnia 1983 r. 

2002 r.     doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia. Tytuł rozprawy doktorskiej:  

Polityka finansowa gminy. Promotor: prof. dr hab. Henryk Zalewski. Recenzenci:    

prof. dr hab. Krzysztof Marecki oraz dr hab. Jan Komorowski. Jednostka 

naukowa nadająca stopień naukowy: Wydział Zarządzania Politechniki 

Gdańskiej. Data uchwały Rady Wydziału: 10 październik 2001r. Dyplom                            

nr 2029/2746,  Gdańsk, dnia: 10 października 2001 r. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

artystycznych  

1999 - 2016 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku  adiunkt 

2002 - 2015 Politechnika Gdańska  adiunkt, kierownik studiów                            

podyplomowych 

2009 - nadal Uniwersytet Gdański    adiunkt, audytor wewnętrzny 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.                

o  stopniach naukowych i tytule  naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t. j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1789 ze zm.):  

a) tytuł osiągnięcia naukowego 

I. „Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego. Tendencje, problemy                          

i dylematy modelu państwa i demokracji.” – monografia habilitacyjna. 

 

II. Cykl publikacji tematycznie ukierunkowanych na problematykę związaną                             

z gospodarką finansową samorządu terytorialnego, w tym polityką finansową,  

oraz lokalnym i regionalnym rozwojem społeczno-gospodarczym. 

 

 Główny nurt moich zainteresowań naukowych obejmujący zakres prowadzonych badań 

od początku pracy o charakterze naukowym są zjawiska i procesy związane z finansami 

publicznymi. W szczególności dotyczą one następujących obszarów: 

- dochodów i wydatków budżetowych,  

- gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,  

- absorpcji funduszy Unii Europejskiej,  
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- lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 

Wiodącą ideą spajającą tematykę moich zainteresowań badawczych jest tworzenie przez 

państwo instytucjonalnych warunków rozwoju gospodarczego, które w sposób systemowy                     

i harmonijny sprzyjać będą przedsiębiorczości, wolności gospodarczej i zabezpieczać rosnące 

aspiracje społeczeństwa.  

Powyższe zainteresowania naukowe łączyłem z zadaniami na stanowisku inspektora 

kontroli skarbowej oraz naczelnika wydziału kontroli środków unijnych. Zajmowanie się 

problematyką finansów publicznych, zwłaszcza samorządu terytorialnego, towarzyszyło 

moim doświadczeniom zawodowym, które zdobyłem w kontroli państwowej. Również                            

w  pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej w uczelniach wyższych, a także                  

w ramach wykonywania czynności doradczych z zakresu finansów i prowadzonych szkoleń 

dla samorządowych praktyków.   

Mój dorobek naukowy o charakterze teoretycznym, wzbogacony przez doświadczenia 

zawodowe, ma wyraźnie praktyczny i aplikacyjny charakter. W różnych formach starałem się 

rozwiązywać problemy, rozwijać i wspierać finanse lokalne i regionalne, które odgrywają 

istotną rolę w rozwoju gospodarczym kraju. Wychodzę bowiem z przekonania, że ważnym 

źródłem dobrobytu i aspiracji społecznych w wysoce innowacyjnych gospodarkach jest 

aktywność samorządu terytorialnego, zaś drogą do awansu krajów o gospodarkach mniej 

rozwiniętych z Europy Środkowo-Wschodniej - aktywizacja przedsiębiorczości lokalnej jako 

zadanie finansów publicznych.  

Procesy globalizacji i integracji europejskiej powodują, że istotnym czynnikiem 

dotyczącym sektora finansów publicznych staje się umiejętność łączenia otwartości 

gospodarczej prowadzącej do internacjonalizacji rozwiązań systemowych z pobudzaniem 

aktywności samorządu terytorialnego i proinnowacyjną polityką władz publicznych. 

 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci  

wydawniczy),  

Monografie: 

 Lech Jędrzejewski, Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, 

2004 r., Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, ISBN 83-7187-931-8,                    

s. 227. Recenzenci wydawniczy: dr hab. Jan Komorowski - profesor Politechniki 

Gdańskiej, prof. dr hab. Henryk Zalewski.   
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 Lech Jędrzejewski, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, 

Wybrane zagadnienia, 2007 r., Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk, 

ISBN 978-83-60186-47-3, s. 223. Recenzent wydawniczy: prof. zw. dr hab. 

Eugeniusz Ruśkowski.  

 Lech Jędrzejewski, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego, 

Tendencje, problemy i dylematy modelu państwa i demokracji, 2018 r., 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ISB978-83-742-2, s. 329. 

Recenzent wydawniczy: Profesor Jan Komorowski.  

 

c) omówienie celu naukowego wyżej wymienionych prac i osiągniętych wyników wraz                  

z omówieniem  ich ewentualnego wykorzystania. 

 

Cel  główny  

 Głównym celem naukowym mojej pracy badawczej było określenie miejsca, roli oraz 

znaczenia gospodraki finnasowej i polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.                

Z tak postanowionym celem głównym wiąże się potrzeba określenia stanowiska względem 

zasadniczej kwestii dotyczącej finansowych relacji państwa z samorządem terytorialnym                

w tym wpływu państwa na rozwój samorządu terytorialnego, granic decentralizacji państwa         

w sferze finansów publicznych, oraz racjonalnego poziomu decentralizacji polityki 

finansowej państwa.  

Miało to związek z potrzebą zrealizowania trzech celów cząstkowych mu 

podporządkowanych, do których należą: 

 po pierwsze – określenie takiego podejścia do sposobu rozumienia polityki finansowej 

samorządu, które byłoby właściwe dla nowych warunków społeczno-gospodarczych 

związanych z transormacją ustojową Polski wynikajacych głównie z akcesji do Unii 

Europejskiej,     

 drugi z omawianych celów - obejmował identyfikację powiązań pomiędzy lokalną                    

i regionalną polityką rozwoju kierowaną przez samorząd terytorialny, a polityką 

społeczną, przestrzenną i ekonomiczną  państwa, 

 trzeci z celów cząstkowych – związany był z zarysowym chociażby opracowaniem 

metod, które umożliwią organom samorządu aktywne kształtowanie wymienionych 

powiązań.  
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Cel poznawczy 

Badania podjęte w ramach sprecyzowanych obszarów zmierzały do rozwiązania 

ważnego zagadnienia o istotnym znaczeniu dla poprawy efektywności wykorzystywania 

środków publicznych, które ze względu na ich ograniczoność nie wystarczają na 

finansowanie zwiększającego się zakresu zadań własnych samorządu terytorialnego. 

Zagadnieniem tym była aktywizacja gospodarcza gmin, szczególnie wywodzących się                      

z terenów wymagających rewitalizacji, przez co uzskane wyniki nabrały zasadniczego 

znaczenia dla rozwoju regionalnego oraz rozwoju gospodarczego kraju. Zarazem                            

w prowadzonych badaniach występowały walory poznawcze, obejmujące zagadnienia  

związane z  tworzeniem warunków dla zwiększania aktywności gospodarczo zapóźnionych 

(biednych) regionów, w tym także związanych z rozwojem przedsiębiorczości w Polsce                   

i krajach Europy Środkowej, które są nadal rozpoznawane. 

 

 Cel aplikacyjny 

W strukturze celów na pierwszy plan wysuwa się wymiar aplikacyjny monografii,  

potrzeba nawiązania do strony praktycznej problematyki, ukazaniac rzeczywistych 

problemów, kontekstu uwarunkowań i dylematów, przed jakimi stoją obecnie jednostki 

samorządu terytorialnego. Takie ujęcie problemu, zakres badań, opracowana metodyka 

stwarzają niezbędną perspektywę badawczą, która powinna przyczynić się do koncentrowania 

działań organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego na identyfikacji problemów 

ograniczających ich rozwój, oraz na doborze odpowiednich, a więc efektywnych metod                          

i zastosowaniu w praktyce  właściwych, czyli skutecznych, instrumentów ich realizacji.  

  Znaczenie aplikacyjne badań polega na nowym spojrzeniu na wyniki diagnozowania 

sytuacji, w tym przede wszystkim na dostarczeniu narzędzi projektowych do budowy strategii 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Polega ono także na zaproponowaniu 

nowego podejścia do rozwiązywania lokalnych i regionalnych problemów społecznych                           

i gospodarczych oraz  związaną z nimi potrzebą stosowania nowych, dotychczas nie znanych, 

możliwości pozyskiwania i absorpcji środków finansowych pochodzących z różnych źródeł,              

w tym prywatnych, przeznaczonych  na realizowanie zadań publicznych, a w ich ramach 

również na działalność inwestycyjną. Z uzyskanych wyników badań wynika, że mogą być 

one przydatne w działalności wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, czyli zarówno                          

w gminach jak i na szczeblu powiatów oraz w samorządowych województwach. 
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Podejmując badania nad polityką finansową jednostek samorządu terytorialnego uznałem 

za konieczne rozwiązanie problemów badawczych zawartych w następujących pytaniach:  

1. Jaka jest kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego i czy po 

dotychczasowych etapach decentralizacji państwa i związanym z tym zwiększaniem 

wykonywanych zadań publicznych są one w stanie samodzielnie uporać się                                       

z występującym samorządowym długiem publicznym oraz jaki jest wpływ tych 

czynników na możliwość lokalnego i regionalnego rozwoju?  

2.  Czy polskie prawodawstwo i regulacje Unii Europejskiej stwarzają warunki do 

uprawiania własnej polityki finansowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa? 

3. W jakim zakresie dostępne narzędzia finansowe mogą sprzyjać polityce finansowej  

badanych podmiotów? 

4. Jakie są doświadczenia w kształtowaniu polityki finansowej podmiotów samorządu 

terytorialnego? 

5. Jakie są kierunki polityki finansowej uprawianej przez gminy, powiaty i województwa 

oraz ustalenie czym te kierunki są zdeterminowane? 

6. W jakim stopniu sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego związana jest                    

z koniunkturą gospodarki państwa? 

7. W jaki sposób i w jakim zakresie rozwój przedsiębiorczości lokalnej wpływa na 

zwiększenie dochodów gmin i miast na prawach powiatów? 

8. Czy i w jakim stopniu jednostki samorządu terytorialnego są w stanie wykorzystać 

przeznaczone dla nich fundusze strukturalne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej? 

9. Jakie należy podjąć działania nad uelastycznieniem zasad publicznej gospodarki 

finansowej mające na celu rozbudowanie możliwości absorpcji środków unijnych przez 

jednostki samorządu terytorialnego? 

 

Znaczenie i wartość użytkowa wyników przeprowadzonych badań 

Koncepcja reformy ustrojowej przeprowadzonej w latach dziewięćdziesiątych                

w Polsce za podstawowy filar budowy społeczeństwa demokratycznego przyjęła rozwój 

samorządności lokalnej. Jej głównymi składnikami są obywatelska aktywność 

społeczeństwa, układ organów samorządowych wyposażonych w kompetencje władcze 

oraz źródła finansowania działalności jednostek samorządu terytoialnego. W rozwiązaniach 

ustrojowych zakładających centralizację władzy państwowej nie doceniono znaczenia 

finansów lokalnych oraz roli, jaką spełniają w gospodarce narodowej. Traktowano je 

drugoplanowo. W ramach transformacji ustrojowej przywrócono im w systemie finansów 
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publicznych należną pozycję. Stało się to dzięki nadaniu samorządowi terytorialnemu 

samodzielności finansowej wraz z uprawnieniami, w jakie wyposażono ich organy 

przedstawicielskie umożliwiające prowadzenie własnej polityki finansowej na szczeblu 

województwa, powiatu i gminy. 

Reforma ustrojowa z 1998 r. wprowadzająca trójstopniowy podział terytorialny 

kraju została zapoczątkowana w roku 1990. Wówczas, po czterdziestu latach 

funkcjonowania systemu rad narodowych, reaktywowano w Polsce samorząd terytorialny. 

Uczyniono to najpierw na szczeblu gminy. W okresie minionych dwudziestu siedmiu lat 

pozycja prawna samorządu terytorialnego uległa zmianie wraz z wejściem w życie w 1997 r. 

nowej Konstytucji, w której obok określenia zakresu działania władzy oraz gwarancji praw                            

i wolności obywatelskich swoje odniesienie znalazła instytucja samorządu terytorialnego. 

Uregulowanie prawno-ustrojowych podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego                 

w ustawie zasadniczej ma związek z podpisaniem i ratyfikowaniem przez Polskę 

Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego i jest uznane za dążenie do zgodności ze 

standardami europejskimi w zakresie uprawnień, swobody działania i niezależności 

finansowej wspólnot lokalnych. 

Obecnie po wdrożeniu pakietu reform, w okresie kształtowania tożsamości organów 

samorządu, daje się zauważyć występujący w Polsce niedostatek środków finansowych 

przeznaczonych na realizowanie zadań publicznych. Przedstawiciele samorządu 

terytorialnego jako zagadnienie o podstawowym znaczeniu sygnalizują problematykę 

przekazywania samorządowym jednostkom do realizowania coraz szerszego zakresu zadań 

publicznych. Powoduje to wykazywanie ujemnych wyników finansowych działalności gmin, 

powiatów i województw w sprawozdaniach budżetowych, systematycznie wzrastające 

zadłużenie całego sektora finansów publicznych oraz niedostateczne wykonywanie zadań 

publicznych. 

Warto zauważyć, że wyniki podejmowanych przeze mnie problemów badawczych 

mogą być także głosem w dyskusji nad kształtowaniem relacji o charakterze ustrojowym jakie 

zachodzą między władzą centralną a poziomem jednostek samorządu terytorialnego                        

w aspekcie finansowym. Mogą być także przydatne do potrzeb samokształceniowych kadr 

samorządu terytorialnego, zarówno dla kadry kierowniczej zarządzającej jednostkami 

samorządu terytorialnego, społeczności lokalnych i regionalnych będących odbiorcami usług 

publicznych jak również dla podmiotów finansowych - potencjalnych dostarczycieli kapitału. 

Zwłaszcza wtedy, gdy odbywa się to w warunkach wzmożonego procesu inwestycyjnego 
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realizowanego przez samorządy oraz funkcjonowania gospodarki w warunkach niepewności  

i ryzyka finansowego. 

 
Metodyka badań 

W ramach przygotowania materiałów do napisania omawianych w tym referacie 

monografii oraz pozostałych opracowań opublikowanych w formie rozdziałów i artykułów                 

z konferencji naukowych autor stosował różne metody badawcze, zależne od etapu 

prowadzonych badań. Na etapie badań literaturowych istotne znaczenie miała metoda 

indukcji. W badaniach empirycznych posługiwano się przede wszystkim analizą i syntezą. Na 

etapie opracowań koncepcyjnych stosowano metodę dedukcji. Mając na uwadze sposoby 

pozyskiwania i przetwarzania danych do prowadzenia badań empirycznych należy nadmienić, 

że stosowano metody wielowymiarowej analizy porównawczej, w niewielkim stopniu metodę 

ankietową  oraz metodę badania dokumentów.  

 

W ujęciu ogólnym należy stwierdzić, że do prowadzonych badań zastosowano 

triangulację metodologiczną polegająca na zastosowaniu różnych metod analizy (analizę 

elementarną i logiczną, syntezę oraz indukcję) oraz korzystano z różnych licznych źródeł 

informacji. Pozwoliło to na eksponowanie badanych problemów z różnych perspektyw. 

Porównywanie i łączenie wyników natomiast zapewniło możliwość ich kompleksowej 

prezentacji.  

 

Do napisania omawianych publikacji, przeprowadzonych w ich ramach badań i analiz 

obejmujących łącznie lata 2004 -2016 wykorzystano liczne źródła krajowych i zagranicznych 

autorów z dziedziny: prawa, ekonomii i finansów publicznych. Były to źródła, w tym 

monografie, występujące w zwartej postaci oraz w formie artykułów zamieszczonych                             

w materiałach pokonferencyjnych i specjalistycznej prasie. Posłużono się również obszernym 

polskim i unijnym prawodawstwem, a także sprawozdaniami i interpretacjami różnych 

instytucji państwowych udostępnionymi na stronach internetowych. Niezwykle cennymi 

źródłem wiedzy wykorzystanej w prezentowanych publikacjach były również orzeczenia 

sądowe oraz publikowane materiały z kontroli przeprowadzonych w jednostkach 

organizacyjnych samorządu terytorialnego przez uprawnione organy. Zwłaszcza przez 

Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalne Izby Obrachunkowe, Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
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Samorząd terytorialny jest jednym z ustrojowych filarów demokratycznego państwa 

prawa, realizacji zasad odpowiedzialnego zrównoważonego rozwoju oraz udziału obywateli                  

w życiu społecznym. Podstawowym narzędziem zaspokajania potrzeb wspólnoty terytorialnej 

jest racjonalna gospodarka finansowa. Jej najważniejsze cele umożliwiają realizowanie zadań 

publicznych z poszanowaniem zasad finansowania wynikających bezpośrednio z Konstytucji 

RP, ustaw i przepisów wykonawczych składających się na prawo samorządowych finansów.  

 

Analiza mojego dorobku publikacyjnego po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

ekonomicznych pozwala na wyodrębnienie czterech obszarów tematycznych, które                                 

w znacznym stopniu się przenikają i wzajemnie wzbogacają swoją merytoryczną zawartość. 

Należą do nich: 

1. Polityka finansowa i wykorzystanie jej metod w zarządzaniu jednostkami samorządu 

terytorialnego; 

2. Czynniki kształtujące strukturę finansową gmin, powiatów i samorządowych 

województw oraz ich zdolność do samodzielnej realizacji zadań publicznych; 

3. Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu poprawności 

gospodarowania środkami publicznymi w samorządzie terytorialnym; 

4. Współdziałanie kluczowych aktorów oraz poszczególnych interesariuszy w kreowaniu 

rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów. 

 
Polityka finansowa i wykorzystanie jej metod w zarządzaniu jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

Ze spotykanych w literaturze poglądów wynika m.in., że polityka finansowa jest 

częścią polityki gospodarczej państwa związaną z systemem zarządzania gospodarką. Określa 

się ją jako dokonywanie wyboru celów działalności finansowej państwa oraz środków 

realizacji tych celów. Poglądy takie - wskazujące, że polityka finansowa jest wyłączną 

domeną państwa nie są zbieżne z moimi doświadczeniami zdobytymi w okresie wieloletniej 

pracy zawodowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Nie znajdują one również 

oparcia w wynikach przeprowadzonych badań własnych, które zostały opublikowane                     

w przywołanych opracowaniach. Stwierdzenie to stwarza poważne wyzwanie dla badaczy do 

redefinicji polityki finansowej i systemu finansów publicznych, który obok państwa 

uwzględnia także aktywną rolę podmiotów lokalnych. Badania te jednoznacznie wykazały, że 

w zależności od tego, gdzie ona występuje, możemy ją określać jako politykę państwa, 

województwa, powiatu, gminy lub jeszcze  innego podmiotu. Definiując zatem politykę 
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finansową jednostek samorządu terytorialnego, można przyjąć, że: są to świadome działania, 

podejmowane przez uprawnione ośrodki decyzyjne, zmierzające do osiągnięcia określonych 

celów, przy zastosowaniu dostępnych metod i odpowiednio dobranych środków finansowych 

do ich realizacji. 

Mając na uwadze to, że w polskim prawodawstwie brakuje definicji polityki finansowej, 

według mojej oceny, uzasadnioną jest potrzeba zasygnalizowania tego zagadnienia 

stosownym władzom państwowym jako problemu, mogącego uporządkować instytucje 

prawne związane z gospodarką finansową podmiotów gospodarujących środkami 

publicznymi w samorządzie terytorialnym. 

 

Po wprowadzeniu trójszczeblowego podziału terytorialnego państwa samorząd 

terytorialny jako podmiot władzy i gospodarowania w gminie, powiecie i województwie stał 

się podmiotem polityki finansowej na właściwym dla niego szczeblu i terenie działania. 

Organy samorządu jako podmioty tej polityki mają prawo wyznaczać cele, do których 

zmierzają. Władne są przez to określać metody i środki, które uznają za stosowne i skuteczne 

wobec przyjętych celów. 

 

Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego musi być wsparta 

uprawnieniem do otrzymywania własnych dochodów oraz ich swobodnego wydatkowania. 

Uprawnienia te stanowią konieczny, lecz niewystarczający warunek samodzielności 

finansowej. Niezbędne są do tego wydajne źródła finansowania zapewniające wystarczające 

środki finansowe na pokrywanie stale zwiększającego się zakresu realizowanych zadań 

publicznych. Zarazem należy mieć na uwadze, że potrzeby wydatkowe jednostek samorządu - 

wydatki niezbędne dla zapewnienia określonego standardu usług publicznych - są znacznie 

zróżnicowane. Przyczynami tego zróżnicowania są przede wszystkim czynniki geograficzne                 

i demograficzne – położenie danej jednostki oraz struktura i wiek mieszkańców, które 

kształtują wielkość wydatków na oświatę, ochronę zdrowia, pomoc społeczną oraz kulturę. 

 

Jednostki samorządu terytorialnego, jako podmioty polityki finansowej, korzystając                          

z przyznanej samodzielności, mają prawo do stosowania odpowiednich, właściwych w danym 

przypadku, metod i środków umożliwiających im osiąganie zamierzonych celów. Wybór 

optymalnej, adekwatnej do występujących warunków metody finansowania działalności 

samorządowych podmiotów pozwala na racjonalne, a więc najbardziej efektywne 
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pozyskiwanie środków przeznaczonych na wykonywanie zadań publicznych.                                          

Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że podmioty samorządu terytorialnego 

mogą realizować określone cele posługując się następującymi metodami: (1) budżetową,                 

(2) pieniężno-kredytową, (3) kapitałową, (4) samofinansowania. 

 

Metoda budżetowa poza kształtowaniem budżetu obejmuje również podejmowanie 

decyzji związanych z formami organizacyjno-prawnymi gospodarki budżetowej                                         

i pozabudżetowej, ustalanie priorytetów dla kierunków wydatkowania środków publicznych,                       

a także stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju gospodarczego. Znaczną rolę                        

w systemie gospodarki finansowej samorządu terytorialnego odgrywają dotacje i subwencje, 

którymi w ramach metody budżetowej posługuje się zarówno państwo, jak i korzystające ze 

wspomnianej samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.  

 

Stosując metodę budżetową, rada gminy może korzystać także z przysługujących jej 

uprawnień do uchwalania ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych. Konstrukcja 

prawna podatków i opłat sprawia, że tylko niektóre z nich, i to w ograniczonym zakresie, 

organy samorządu terytorialnego mogą wykorzystać jako instrument oddziaływania np. na 

rozwój przedsiębiorczości. 

 

Wymieniona jako druga, metoda pieniężno-kredytowa, dotyczy m.in. swobody 

podejmowania decyzji związanych z ulokowaniem lub pozyskaniem środków pieniężnych                   

w zależności od ich nadmiaru lub niedoboru. Pożyczki i kredyty zaliczane są do zwrotnych 

form zasilania finansowego, do których jednostki samorządu terytorialnego często sięgają, 

dążąc do zapewnienia płynności finansowej w gospodarce budżetowej. Dzieje się tak 

szczególnie wtedy, gdy tempo realizacji wydatków jest szybsze niż tempo gromadzenia 

dochodów w ciągu roku budżetowego oraz dla wskazania źródeł sfinansowania deficytu 

budżetowego, zwłaszcza gdy zaplanowane wydatki nie znajdują pokrycia w oszacowanych 

dochodach. 

 

Metoda kapitałowa, jako relatywnie nowy i zarazem stosunkowo najmniej 

aktywny obszar działalności jednostek samorządu terytorialnego, zatem wymagający 

intensyfikacji badań, pozwala na pozyskanie środków z emisji obligacji i papierów 

wartościowych lub odpowiedniego ulokowania wolnych środków finansowych w akcjach, 

obligacjach, udziałach spółek kapitałowych itp. Metoda ta ma ścisły związek z rynkiem 
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kapitałowym umożliwiającym tworzenie długoterminowych kapitałów pożyczkowych lub 

udziałowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, a także służących finansowaniu 

deficytów budżetowych.  

Klasycznym instrumentem dłużnym w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych przez 

podmioty samorządowe są obligacje. Prezentując właściwości tradycyjnych obligacji 

komunalnych jako instrumentu finansowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, 

należy wpierw określić znaczenie pojęcia obligacji w świetle obowiązujących przepisów 

prawa. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015  o obligacjach (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 483)  nie 

wprowadza prawnej definicji obligacji komunalnych. Można jednak przyjąć, że termin ten 

jest zbieżny z postanowieniami art. 4 ust. 1 ustawy o obligacjach  stanowiącym, że obligacja 

jest emitowanym w serii papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, iż jest 

dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia 

określonego świadczenia. 

Chcąc ogólną definicję obligacji przenieść na grunt samorządu terytorialnego, należy 

wskazać na osobę emitenta jako jeden z charakterystycznych elementów obligacji 

komunalnej. Jak się oczekuje w praktyce, spełnić on powinien wszelkie wymogi formalne,               

w tym w szczególności wymóg transparentności wykorzystania środków pozyskanych drogą 

emisji obligacji, jak również wymogi wynikające z zamiaru powtarzania cyklu ich emisji                  

i wykupu zwanego rolowaniem. Otóż w art. 2 pkt 5 omawianej ustawy ustawodawca określa 

gminy, powiaty oraz województwa, a także związki tych jednostek jako podmioty uprawnione 

do emitowania obligacji. Na tej podstawie obligację komunalną zdefiniować można jako 

emitowany w serii papier wartościowy, w którym jednostka samorządu terytorialnego lub jej 

związek oświadcza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do 

spełnienia określonego świadczenia. Obecnie instrumenty te zwiększają swoją atrakcyjność 

poprzez możliwości emisji na międzynarodowych rynkach finansowych, głównie w ramach 

Unii Europejskiej. Nowoczesne rozwiązania w zakresie inżynierii finansowej, dotyczące 

pozyskania i łączenia środków finansowych na potrzeby rozwojowe wiążą się też ze 

specyficznymi wymaganiami i umiejętnościami kadry zarządzającej jednostek samorządu. 

Ostatnia z wymienionych – metoda samofinansowania – polega na powiększaniu 

własnych środków mikro podmiotu gospodarczego drogą przeznaczenia na ten cel części jego 

dochodu. Metoda ta może mieć zastosowanie w jednostkach organizacyjnych sektora 

publicznego, lecz głównie występuje w przedsiębiorstwach niezaliczonych do sfery finansów 

publicznych. Ma to związek z typową dla gospodarki rynkowej wolnością gospodarczą 

zakładającą daleko idącą samodzielność finansową podmiotów gospodarczych.  
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Prowadząc własną politykę finansową, uprawnione organy jednostek samorządu 

terytorialnego mogą powoływać w różnych formach organizacyjnych podmioty 

(przedsiębiorstwa, zakłady, spółki itp.) zajmujące się działalnością komunalną lub 

wykonywaniem zadań z zakresu użyteczności publicznej, finansowanych z odpłatności za 

świadczone usługi. Ponadto w kompetencjach organów tych jednostek leżą możliwości 

tworzenia odpowiednich warunków do uruchomienia i prowadzenia działalności podmiotów 

gospodarczych, co sprzyja poczynaniom związanym ze stosowaniem metody 

samofinansowania w ramach polityki finansowej. 

Do podstawowych źródeł środków finansowych umożliwiających przedsiębiorstwom 

samofinansowanie należą: kapitały (fundusze) własne, odpisy amortyzacyjne, zyski                                    

i rozwiązane (utworzone wcześniej) rezerwy celowe. Politykę finansową w każdym 

podmiocie gospodarczym wyznacza: a) właściciel lub właściciele; b) organ nadzorujący, 

działający w imieniu i w ramach przyznanych mu kompetencji przez właściciela;                            

c) kierownictwo (zarząd) – jako statutowy organ korzystający z nadanych mu kompetencji                    

i uprawnień. Każde z wymienionych gremiów może ustalać cel lub cele swojego 

przedsiębiorstwa, tworząc tym samym oraz wpływając na realizowaną przez nie politykę 

finansową. 

Wobec odczuwalnego braku wystarczającej ilości finansów poszczególne ośrodki 

decyzyjne samorządu terytorialnego zobligowane są do optymalizowania podejmowanych 

decyzji finansowych w sposób, który zapewni ich jak najbardziej efektywne wykorzystanie. 

Wyraża się to nie tylko w społecznych i gospodarczych programach rozwoju, formułowanych 

na poziomie gminy, powiatu i województwa, lecz także w dokonywanych kompromisach, 

wyborach i decyzjach organów samorządowych. Imperatyw gospodarności, będąc 

wyznacznikiem określonego zachowania opartego na wynikach interpretacji przepisów prawa 

finansów publicznych, staje się normą uprawiania polityki finansowej w każdej jednostce 

organizacyjnej mającej uprawnienia do samodzielnego kształtowania decyzji zarządczych,                    

w tym także finansowych. 

Samorząd terytorialny realizuje postawione przed nim zadania publiczne z własnych                         

i otrzymywanych głównie od państwa środków pieniężnych. Prawo do udziału w dochodach 

publicznych, adekwatnie do przypadających zadań, zapewnia jednostkom samorządu 

terytorialnego Konstytucja RP, w art. 163. Posługiwanie się właściwie dobranymi metodami 

postępowania w przypadku finansowania zadań własnych i powierzonych po to, by je 

wykonywać racjonalnie, czyli skutecznie i efektywnie, zaliczamy do polityki finansowej, 
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której narzędzia w swojej gospodarce finansowej powinny wykorzystywać samorządowe 

podmioty.  

Szczególne znaczenie przypada polityce finansowej na szczeblu gminy. Tu bowiem 

zakres realizowanych zadań jest najszerszy i występuje największe zaangażowanie środków 

finansowych przeznaczonych na wykonanie licznych zadań. Ponadto gminy posiadają 

najdłuższe ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, ponad 

dwudziestopięcioletnie, doświadczenie w stosowaniu polityki finansowej. Występuje tu, choć 

w ograniczonym zakresie, najszersze w porównaniu do pozostałych szczebli samorządu 

terytorialnego władztwo podatkowe, będące jednym z istotnych narzędzi polityki finansowej.  

Prowadząc swą własną politykę finansową, za pomocą instrumentów (narzędzi) 

przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, mogą one oddziaływać na wysokość 

obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych, jak również udzielonych ulg, 

stosowania odroczenia terminów zapłaty, umorzeń, zwolnień. Z przeprowadzonych przez 

autora badań wynika, że wspomniane instrumenty prawne są stosowane. Skutki finansowe 

preferencji udzielonych przez organy gmin w latach 2010-2016 wynosiły 3 616 383 tys. zł. 

Stanowiło to średniorocznie 9,34% dochodów własnych gmin. Natomiast w tym samym 

okresie dane dotyczące skutków udzielonych preferencji podatkowych w miastach na 

prawach powiatu wykazały kwotę 703 890 tys. zł. co średnio rocznie stanowiło 1,77% 

dochodów własnych tych jednostek. 

 

Szeroko wyniki swoich badań związanych z polityką finansową  jednostek samorządu 

terytorialnego autor opisuje w wyżej wymienionych monografiach oraz w:    

JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2002. Polityka i strategia finansowa w jednostkach samorządu 

terytorialnego. W: Red. K. Jajuga, Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju 

regionalnego. Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk 

Społecznych, s. 137–152. ISBN 83-89055-08-2. 

JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2003. Decentralizacja państwa a polityka finansowa gmin, 

powiatów i województw. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Studia i Prace Kolegium 

Zarządzania i Finansów, nr 29, s. 9–26. ISSN 1234-8872. 

JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2004, Nowe tendencje w polityce finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego. Pieniądze i Więź, nr 1, s. 134–149. ISSN 1506-7513. 

JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2005, Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego                  

w zreformowanym systemie finansów publicznych. Szkoła Główna Handlowa                            

w Warszawie. Polityka Gospodarcza, nr 11, s. 143–162. ISNN 1508-6453.  
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JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2006. Polityka podatkowa przedsiębiorców i jej wpływ na 

rozwój gospodarczy. W: Red. H. Ćwikliński, B. Kubska-Maciejewicz & Z. Godecki, Etyka     

a podatki i doradztwo podatkowe. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 69–

81. ISBN 83-7205-228-X. 

JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2007. Polityka podatkowa przedsiębiorstwa i jej wpływ na 

wynik finansowy. W: Red. J. Ostaszewski, O nowy ład podatkowy w Polsce. Warszawa: 

Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 371–384. ISBN 978-83-7378-288-4. 

JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2009. Polityka podatkowa gminy i jej wpływ na rozwój lokalny. 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 29,                    

s. 190-197.ISSN 1640-6818. 

 

Czynniki kształtujące strukturę finansową gmin, powiatów i samorządowych województw 

oraz ich zdolność do samodzielnej realizacji zadań publicznych. 

Przystępując do analizowania czynników kształtujących strukturę finansową budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego należy nadmienić, że systematycznie wzrasta liczba 

państw, w tym gronie znajduje się również Polska, w których znaczna część zadań 

administracji publicznej wykonywana jest przez samorząd lokalny i regionalny. Co ważne - 

zadania te wykonywane są w imieniu i na rachunek jednostek tego samorządu. Jest to 

potwierdzone przepisami prawa i podlega sądowej ochronie tych praw. Samorząd terytorialny 

jest jedną z podstawowych instytucji prawno-ustrojowych współczesnego państwa 

demokratycznego mającą swoje umocowanie w Konstytucji RP. Jednostki samorządu 

terytorialnego nie mają ustalonego zamkniętego katalogu zadań. Władze gminy, powiatu czy 

województwa, przyjmując zadania do realizacji, muszą pamiętać, że głównym celem ich 

działalności jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz zapewnienie lokalnego                               

i regionalnego rozwoju. 

 

W przepisach prawa brakuje ustawowej definicji zadań publicznych, pomimo tego, że                      

o takich zadaniach jest mowa w wielu ustawach w tym również w ustawach określających 

kompetencje i zakres działania władz publicznych. Jednak analizując przepisy można 

stwierdzić, że zadaniami publicznymi są zadania, których obowiązek wykonywania został 

nałożony ustawami na władze publiczne lub inne podmioty publiczne oraz, że powinny one 

zaspokajać potrzeby ludności o charakterze powszechnym. 

 Natomiast wiedzę o tym czym jest zadanie/a publiczne, zawiera stanowisko Trybunału 

Konstytucyjnego, zgodnie z którym „[...] wszystkie zadania samorządu terytorialnego mają 
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charakter zadań publicznych w tym znaczeniu, że służą zaspokojeniu potrzeb zbiorowych 

społeczności czy  to lokalnych, w wypadku zadań własnych, czy zorganizowanego w państwo 

całego społeczeństwa, jak w wypadku zadań zleconych". Zatem to cel, jakim jest zaspokajanie 

potrzeb o charakterze zbiorowym (a nie indywidualnym), bądź inaczej - interes publiczny 

uzasadniający podjęcie działań stanowi kryterium uznania danego zadania. [Uchwała TK z 27 

września 1994 r., sygn. W 10/93, OTK 1994, cz. li, poz. 46]. 

 

Lokalny i regionalny potencjał gospodarczy zaliczany jest do jednego                                                

z najważniejszych czynników rozwoju każdej jednostki terytorialnej. Wysoki poziom rozwoju 

gospodarczego stwarza dobre warunki umożliwiające zapewnienia wyższego poziomu życia 

mieszkańców, rozumianego jako stopień zaspokojenia potrzeb. Tworzy tzw. dobrostan                   

o charakterze materialnym, kulturowym, edukacyjnym, a także związany z ochroną zdrowia                

i bezpieczeństwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorczość ma znaczący 

wpływ na kształtowanie lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego.  

 

Konstytucja RP (w art. 167 ust. l) przyznaje jednostkom samorządu terytorialnego 

udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań oraz stanowi, że 

zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz                     

z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Zgodnie z Konstytucją RP 

dochodami gminy, powiatu i województwa są dochody własne oraz subwencje ogólne                       

i dotacje celowe z budżetu państwa. Każdy podmiot gospodarczy do prowadzenia swojej 

działalności musi posiadać niezbędne środki. Istotny wpływ na zakres samodzielności 

finansowej jednostek samorządu terytorialnego ma struktura źródeł dochodów ich budżetów. 

Słusznie przyjmuje się, że samodzielność ta jest tym większa, im większy występuje udział 

dochodów własnych, a mniejszy dochodów pochodzących w ramach transferów 

otrzymywanych od państwa. 

Podatki i opłaty lokalne uznawane są za bardzo ważny element samorządności. Dużo 

miejsca poświęca im Europejska Karta Samorządu Terytorialnego. W art. 9 ust. 3 tego 

regulatora czytamy, że przynajmniej część zasobów finansowych społeczności lokalnych 

powinna pochodzić z opłat i podatków lokalnych, których wysokość społeczności te mają 

prawo ustalać w zakresie określonym ustawą. O lokalnej polityce podatkowej stanowi 

również Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 168  następująco „Jednostki samorządu 

terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie 

określonym w ustawie.” 
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Z badań wynika, że największy udział w dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego w latach 2016-2016 miały dochody własne i subwencje ogólne. Razem 

stanowiły one średnio 77,08 % wszystkich samorządowych dochodów. Przeprowadzone 

badania wykazały również, że w latach 2010-2016 najlepiej w zakresie finansowania swej 

działalności dochodami własnymi charakteryzowały się miasta na prawach powiatu, z ponad 

60 procentowym udziałem tych dochodów w łącznej sumie dochodów we wszystkich 

badanych latach. W gminach dochody własne oscylowały średnio na poziomie 47%. Należy 

jednak zauważyć, że w latach 2010-2015 udział dochodów własnych w łącznej sumie 

dochodów wzrastał z roku na rok, natomiast w roku 2016 udział tych dochodów spadł do 

poziomu z roku 2010 (w stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 5,5 p. p.).     

           

W środowisku samorządowych województw udział dochodów własnych ulegał niewielkim 

wahaniom w latach od 2010 do 2015 i wynosił średnio 41%, natomiast w roku 2016 udział 

tych dochodów w łącznej sumie dochodów przekroczył 50% i był wyższy w stosunku do roku 

poprzedniego o prawie 12 p. p. Najgorzej wypadają powiaty, gdzie udział dochodów 

własnych w dochodach ogółem średnio nie przekracza 32 procentowego progu. Warto 

zwrócić jednak uwagę, że w tej zbiorowości występuje stała tendencja wzrostowa udziału 

dochodów własnych w dochodach ogółem z 27,73% w roku 2011 do 35,39% w roku 2016. 

[Jędrzejewski Lech, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego, Tendencje, problemy               

i dylematy modelu państwa i demokracji, 2018 r., s. 122-126]. 

Transformacja ustrojowa w Polsce wprowadziła zmiany w systemie zarządzania 

gospodarką. Wpłynęła również na zmianę sprawowania władzy publicznej przenosząc 

znaczną cześć zadań, realizowanych wcześniej przez państwo, na samorząd terytorialny. Ma 

to związek z zasadą pomocniczości (subsydiarności) zakładającej, że zadania publiczne 

należy powierzyć wspólnocie terytorialnej niższego szczebla, której jednostki organizacyjne                     

i przedsiębiorstwa powinny wykonywać tyle zadań, ile są w stanie wykonać skutecznie                    

i efektywnie.  

Przekazywanie zadań publicznych do realizacji na szczebel lokalny określane jest 

mianem decentralizacji. Decentralizacja polega jednak nie tylko na samym przekazywaniu 

zadań innemu podmiotowi, ale wymaga zapewnienia mu adekwatnych, a więc odpowiednich 

środków i kompetencji umożliwiających samodzielność w ich wykonywaniu. Polski 

samorząd terytorialny podobnie jak cały sektor finansów publicznych wykazuje zadłużenie. 

Jedną z przyczyn tego zadłużenia jest niski poziom środków przekazywanych na pokrycie 

wydatków związanych ze stale rozszerzanym zakresem wspomnianych zadań. 
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Dla samorządowych finansów istotne znaczenie ma terminowe otrzymywanie od 

państwa przysługujących mu dochodów stanowiących należne udziały w dochodach 

podatkowych, tzw. partycypacja we wpływach z podatków dochodowych. Dotyczy to 

podatków PIT i CIT, z których ściągalnością od wielu lat nie radzą sobie organy podatkowe. 

Badania dotyczące okresu 2010-2016 pokazują stale zwiększające się tendencje dotyczące 

zaległości w poszczególnych latach. Według stanu na koniec grudnia zaległości, w mln zł., 

wynosiły: (a) PIT rok 2010 - 3 631,9;  rok. 2016 - 6 486,5 dynamika 178,6%. (b) CIT rok 201 

– 978,7; rok 2016 - 2 807,7 dynamika 286,9%. Niepokój jednak może wzbudzić to, że                             

w każdym z badanych lat występowało odpisywanie kwot zobowiązań podatkowych                       

z powodu przedawnienia, uniemożliwiającego ściągnięcie należności budżetowej. 

[Jędrzejewski Lech, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego, Tendencje, problemy               

i dylematy modelu państwa i demokracji, 2018 r., s. 168-169]. 

Zadłużenie samorządu terytorialnego nie wzrasta lawinowo i utrzymuje się na 

poziomie dalekim od ustawowych granic. Potrzeba zapewnienia środków na finansowanie 

bieżącej działalności oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań ogranicza wydatki na inwestycje. 

Maleje przez to dynamika infrastruktury komunalnej. Inwestycje spełniają ważną rolę                    

w strategiach lokalnego i regionalnego rozwoju. Są one koniecznością i elementarnym 

warunkiem reprodukcji zasobów. Inwestowaniu w gospodarce zawsze towarzyszą określone 

bariery ograniczoności. Cechuje je jednak możliwość wyboru reguł postępowania, co pozwala 

na stosowanie różnych form realizacyjnych, w tym także wynikających z narzędzi omówionej 

już polityki finansowej. 

Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2016 wykazano w tablicy 1. 

Tablica 1    Zobowiązania ogółem jednostek samorządu terytorialnego 
 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

 w mln zł 

JST ogółem 67 834,5 69 159,1 72 109,9 71 634,7 69 019,9 

gminy 26 167,9 25 771,9 26 436,2 25 428,7 23 863,5 

miasta na prawach powiatu 29 578,7 30 884,6 32 446,4 33 210,3 32 821,7 

powiaty 5 975,1 5 877,6 5 943,2 5 841,2 5 565,8 

województwa 6 112,9 6 625,1 7 284,1 7 154,5 6 768,9 

 ROK POPRZEDNI = 100 

JST ogółem 103,2 102,0 104,3 99,3 96,3 

gminy 100,7 98,5 102,6 96,2 93,8 

miasta na prawach powiatu 105,4 104,4 105,1 102,4 98,8 

powiaty 97,4 98,4 101,1 98,3 95,3 

województwa 110,0 108,4 109,9 98,2 94,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. [L. Jędrzejewski 2018,                       

             s. 144-148]. 
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Średni wzrost zadłużenia w latach 2011-2014 wynosił 7,2%, natomiast w latach 2015-2016 

wystąpił spadek zadłużenia o 0,7% i 3,7%.  Niekorzystnym jednak jest udział zobowiązań 

badanych podmiotów w ich dochodach ogółem, który był następujący: (a) rok 2012 – 38,2 %; 

(b) rok 2013 – 37,7%; (c) rok 2014 – 37,1%; (d) rok 2015 – 35,9; (e) rok 2016 – 36,2%. 

Średnia roczna wielkość tego wskaźnika w latach 2012-2016 wynosiła zatem 36,2 %. Na 

marginesie warto nadmienić, że udział jednostek samorządu terytorialnego w całości 

zadłużenia sektora finansów publicznych pozostawał niewielki. W 2016 r. wyniósł on 7,1% 

państwowego długu publicznego. 

Trudności występujące w polskiej gospodarce, na które autor zwraca uwagę  w swoich 

licznych opracowaniach po przyznaniu mu stopnia doktora był stopień terytorialnego 

zróżnicowania bezrobocia i wysokiego wskaźnika bezrobocia w populacji ludzi młodych oraz 

utrzymującej się na wysokim poziomie emigracji zagranicznej Polaków. Znacznym 

problemem społecznym jest również niekorzystna sytuacja demograficzna Polaków, której 

efektem, w stosunkowo krótkim czasie, będzie zmniejszenie się liczby ludności. Wszystkie                                     

z wymienionych problemów wpływają na stan polskich finansów publicznych, w tym 

również na finanse samorządu terytorialnego. Budżety tych podmiotów dodatkowo 

pozbawiane są przysługujących im dochodów z powodu nieskutecznej ściągalności podatków 

dochodowych realizowanej przez państwowe organy podatkowe. 

Omawiane w prezentowanych publikacjach zagadnienia, wynikające z przeprowadzonych 

analiz, pozwalają autorowi na zwrócenie uwagi na to, że obowiązujący system finansowania 

jednostek samorządu terytorialnego oparty w znacznym zakresie na transferach z budżetu 

państwa, nie sprawdza się. Prowadzi bowiem do stale zwiększającego się zadłużenia 

polskiego samorządu terytorialnego i wymaga pilnych nowelizacji. W przypadku tolerowania 

dotychczasowego tempa wzrostu zadłużenia można spodziewać się dalszego obniżenia 

własnego potencjału finansowego samorządów. Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia 

trudności w pozyskaniu środków na zapewnienie tzw. wkładu własnego wymaganego przy 

ubieganiu się o wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej zwłaszcza dla planowanych 

projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych w obecnej perspektywie 

finansowej, obejmującej lata 2014-2020. 

 

Środki unijne i ich odziaływanie na gospodarkę bez wątpienia są jednym z głównych 

czynników, które przyczyniły się do poprawy nastrojów polskiego społeczeństwa. 

Odnotowano m.in. spadek obaw przed inflacją i wzrostem bezrobocia, poprawę oceny 

własnej sytuacji materialnej i zmniejszeniem zadłużenia gospodarstw domowych, a także 
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poprawę sytuacji gospodarczej kraju. Zaowocowało to 87% poparciem Polaków dla 

członkostwa naszego kraju w strukturach unijnych. Wraz z akcesją do Unii Europejskiej 

polski samorząd terytorialny korzysta ze środków finansowych pochodzących z unijnego 

budżetu, przeznaczonych na rozwój infrastruktury komunalnej.  

 

Niezależnie od unijnych perspektyw warto zauważyć, że jednostki samorządu 

terytorialnego w Polsce, w ramach swojej działalności, wydatkują znaczne środki finansowe, 

które w samym tylko 2016 roku przekroczyły dwieście sześć miliardów złotych. Tak znaczne 

środki finansowe, którymi dysponuje samorząd nie mogą być obojętne dla stymulowania tego 

„małoojczyźnianego” rozwoju i pobudzania jego lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości. 

 

Zmiany, sukcesywnie wprowadzane do polskiego prawodawstwa, poprzez podejmowane 

rozwiązania wiążące sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą 

gospodarki państwa, korzystnie wpływają na interesowanie się ich organów problemami 

występującymi w sferze przedsiębiorstw. Wielce niekorzystnym zjawiskiem jest jednak brak 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wysokie koszty pracy, słaba jakość 

polskiego prawa, przewlekłość procesów sądowych, długi okres zwrotu inwestycji, zmienna 

polityka fiskalna, których istnienie zniechęca do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Nie jest możliwe określenie i wskazanie jednolitych standardów rozwoju 

przedsiębiorczości mogących mieć zastosowanie we wszystkich jednostkach terytorialnych. 

Każda z nich, bowiem funkcjonuje w innych warunkach geograficznych, społecznych                             

i ekonomicznych dysponując zróżnicowanymi, ale ograniczonymi zasobami, które władze 

samorządu terytorialnego powinny uwzględniać w swoich programach rozwoju. Istnienie 

takich programów zawierających strategie pozyskiwania inwestorów zakładających ich 

partnerskie traktowanie, jest nieodzownym warunkiem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,                  

a tym samym wzrostem zamożności danej jednostki samorządu terytorialnego i jej 

mieszkańców. 

 

Jednym z głównych wyzwań dla zapewnienia skutecznego zarządzania rozwojem jest 

tworzenie odpowiedniego klimatu do efektywnego funkcjonowanie instytucji otoczenia 

biznesu. Ułatwianie przedsiębiorcom warunków prowadzenia działalności leży w dobrze 

pojętym interesie zarówno władz publicznych jak i samych przedsiębiorców, działających                          
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w otoczeniu konkurencyjności spowodowanej dynamicznymi procesami nasilającej się 

globalizacji i europeizacji. 

Szerzej: L. Jędrzejewski, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego, Tendencje, 

problemy i dylematy modelu państwa i demokracji, 2018 r., rozdział 3. i rozdział 6. oraz                         

w następujących artykułach:  

JĘDRZEJEWSKI Lech. Udział gmin w rozwoju przedsiębiorczości. Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie, Bezrobocie w Polsce – Diagnoza sytuacji, Pożądane Kierunki w Ograniczaniu 

Bezrobocia. 2006 r., s. 517-529. ISBN 978-83-7378-224-2. 

JĘDRZEJEWSKI Lech. Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców w PIT i CIT oraz jej 

skutki dla finansów jednostek samorządu terytorialnego. Zarządzanie i Finanse. Journal of 

Management and Finanse. Uniwersytet Gdański, 2013 s. 176-187 ISSN 2084-5189. 

JĘDRZEJEWSKI Lech. Samodzielność finansowa polskich regionów w warunkach zmian 

demograficznych i ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Ekonomiczne Problemy Usług. 2015, nr 118, s. 137-152. ISSN 1640-1818. 

 

Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu poprawności 

gospodarowania środkami publicznymi w samorządzie  terytorialnym. 

 

Mając na uwadze pojęcie samorząd terytorialny należy rozumieć, że dotyczy ono 

wspólnoty osób zamieszkujących dane terytorium. Terytorium, ściśle powiązane z pojęciem 

państwa, stanowi nieodłączny element konstrukcji samorządu, który jest korporacją 

terytorialną, obszarem gdzie mieszkańcy z mocy prawa tworzą wspólnotę. Z poglądów 

spotykanych w literaturze wynika że  polski samorząd terytorialny zaliczany jest do modelu 

samorządu Europy Północnej i Środkowej charakteryzującego się: a) szeroką autonomią                      

w relacjach z rządem centralnym; b) bardzo szerokim zakresem realizowanych zadań;                    

c) znaczącą autonomią finansową; d) wykazywaną troską o poprawę efektywności 

ekonomicznej i rewitalizacji demokracji lokalnej, e) posiada Konstytucyjnie unormowaną 

pozycję ustrojową. 

 

Finanse publiczne należą do jednego z kluczowych elementów państwa decydującego 

o jego potencjale, pozycji w systemie stosunków międzynarodowych, zdolności do 

zapewniania podstawowych potrzeb społeczeństwa i zdolności do sprawnego funkcjonowania 

gospodarki. Kategoria ta obejmuje zarówno  zakres prawa publicznego oraz finansowego, jak 

również dokonywane operacje w ramach budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Terytorium_(podzia%C5%82_administracyjny)
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terytorialnego. Mimo dużej złożoności realizuje ona  dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza                  

z nich związana jest z gromadzeniem dochodów i przychodów, druga natomiast obejmuje 

wydatkowanie zgromadzonych środków finansowych. Kategoria finansów samorządu 

terytorialnego, potocznie łączona z funkcjonowaniem pieniądza w gospodarce, a szerzej                                

z systemem finansowym, ma ze swej istoty publiczny charakter. Zapewnia bowiem 

instytucjonalizację więzi ekonomicznych, jakie powstają za pośrednictwem pieniądza                               

w określonej wspólnocie terytorialnej. 

 

Gospodarka finansowa poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego wyraża się                      

w stosunkach społeczno-ekonomicznych zachodzących w związku z działalnością organów  

samorządowych. Działalność organów samorządu może być przedstawiona na płaszczyźnie 

finansowej zarówno w wymiarze normatywnym, w świetle obowiązujących norm                            

i przepisów, jak i w aspekcie decyzyjnym z punktu widzenia przyjętych programów i celów. 

Przyglądając się bliżej procesom decyzyjnym przebiegającym na poziomie jednostki 

samorządu terytorialnego, można wyróżnić ich kolejne etapy, poczynając od identyfikacji 

potrzeb i funkcji społecznych. Analizując przebieg definiowania zadań, ich fazę realizacji                 

i jakość wykonania można ocenić czy zapewniono wystarczające środki finansowe, w jaki 

sposób tymi środkami gospodarowano, jak przebiegał proces wykonawstwa oraz czy 

poniesione nakłady spełniają elementarne kryteria szeroko rozumianej skuteczności                             

i efektywności.  

 

Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa 

należy do podstawowych obowiązków kierowników i innych osób, którym powierzono 

obowiązki związane z tym rodzajem działalności jednostek samorządu terytorialnego. 

Gospodarka finansowa wymienionych jednostek powinna sprzyjać zaspokajaniu zbiorowych 

potrzeb społeczności lokalnych i regionalnych służąc zarazem kształtowaniu 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dostarczaniu środków finansowych 

niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania samorządowych podmiotów. Jednocześnie 

powinna przyczyniać się ona do oszczędnego wydatkowania środków publicznych                          

z zachowaniem imperatywu gospodarności.  

 

Gospodarka finansowa zaliczana jest do jednego z kluczowych obszarów działalności 

samorządu terytorialnego. Występowanie w niej potencjalnych nieprawidłowości oddziałuje 

często negatywnie na działalność całej jednostki. Przyjęty w Polsce model gospodarki 
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finansowej, określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wskazuje 

na obowiązek spełnienia wymogu racjonalności. Opiera się on na planowym, celowym, 

oszczędnym i efektywnym dokonywaniu wydatków publicznych. W sposób umożliwiający 

terminową realizację zadań, a także w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. Zatem pamiętać należy o tym, że wydatki powinny być 

kształtowane tak, aby pozwalały uzyskać jak największą użyteczność społeczną alokowanych 

środków publicznych. Racjonalna gospodarka finansowa wiąże się bowiem nie tylko                            

z wymogami działań skutecznych (celowych), oszczędnych (gospodarnych) i efektywnych 

(wydajnych), ale również zapewniającymi sprawiedliwy oraz równy dla wszystkich 

interesariuszy dostęp do dóbr i usług publicznych. 

 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że żadna z polskich ustaw nie zawiera legalnej 

definicji pojęcia gospodarka finansowa. Ustawa o finansach publicznych, w wielu artykułach 

określa zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

gospodarki finansowej, lecz także nie definiuje tej kategorii. W związku z tym, do celów 

prowadzonych badań, autor proponuje przyjęcie następującego określenia „Ogół czynności 

związanych z gromadzeniem, podziałem, wydatkowaniem i rozliczaniem zasobów 

pieniężnych realizowanych przez kompetentne organy gmin, powiatów i województw oraz 

upoważnione podmioty wykonujące przydzielone im zadania publiczne.”   

 

Podstawę badanej gospodarki stanowi przyznanie jednostkom samorządu 

terytorialnego osobowości prawnej i związanej z tym samodzielności finansowej. 

Samodzielność ta jednak, w aspekcie zarządzania środkami publicznymi, wymaga stosowania 

reguł wynikających z obowiązującego prawodawstwa. Szczególnie muszą być one 

respektowane przy lokowaniu zamówień publicznych i wymagają zachowania rygorów 

obejmujących dyscyplinę finansów publicznych. Istotną rolę odgrywa tu prawidłowo 

funkcjonujący system kontroli zarządczej. Zwłaszcza wtedy gdy jest on w pełni skuteczny                

i obiektywny przy ocenie gospodarki finansowej samorządu terytorialnego znajdującej swoje 

odzwierciedlenie w rzetelnie prowadzonych księgach rachunkowych oraz poprawnie 

sporządzanych sprawozdaniach finansowych.  

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie                  

z dniem 1 stycznia 2010 r., nałożyła na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek 

wprowadzenia kontroli zarządczej. Zarazem termin „kontrola zarządcza” nie został                          



Autoreferat Lech Jędrzejewski 

 

25 

w polskich przepisach prawa dookreślony. Jednak w dokumentach Komisji Europejskiej 

zawierające wytyczne dla państw członkowskich związane z okresem programowania 2014-

2020 wskazano, że są to kontrole stanowiące element systemu kontroli wewnętrznej każdej 

dobrze zarządzanej organizacji. Są to zwyczajne, codzienne kontrole przeprowadzane przez 

kierownictwo organizacji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesów, za które jest 

ona odpowiedzialna. 

 

Jednym z istotnych elementów kontroli zarządczej jest zarządzanie ryzykiem 

uznawane za proces ciągłego dostosowywania się do ewoluujących warunków działalności 

różnych organizacji. Złożone, dynamiczne otoczenie rynkowe i społeczne, postępująca 

konkurencja oraz coraz silniejsza współzależność podmiotów funkcjonujących w gospodarce, 

międzynarodowy przepływ kapitału i ludzi uzasadniają potrzebę dyskusji dla wypracowania 

rozwiązań najlepiej odpowiadających potrzebom działalności statutowej każdej jednostki 

organizacyjnej lokalnego i regionalnego samorządu terytorialnego. 

 

Proces negocjacji związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej przyniósł ze sobą 

zmiany w zakresie ochrony zasobów publicznych w Polsce. W wyniku podjętych zobowiązań 

negocjacyjnych system prawa finansów publicznych został wzbogacony o audyt wewnętrzny, 

będący nowym elementem wspomagania procesu zarządzania podmiotami publicznymi. 

Zmiany wprowadzone do prawodawstwa spowodowały, że kontrola zarządcza i audyt 

wewnętrzny stanowią współcześnie zintegrowany system gwarancji prawidłowego 

funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych. 

 

Istotę audytu wewnętrznego najlepiej oddaje definicja określona w ustawie                          

o finansach publicznych (art. 272), w myśl której: „Audyt wewnętrzny jest działalnością 

niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub 

kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli 

zarządczej oraz czynności doradcze.” Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, 

skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce 

sektora finansów publicznych.  

 

W systemie finansów samorządu terytorialnego istotną rolę odgrywają kierownicy 

poszczególnych jednostek organizacyjnych. To na nich spoczywa odpowiedzialność za 

politykę i gospodarkę finansową jednostki i to właśnie oni podejmują decyzje                                     
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o przeznaczeniu i wykorzystaniu środków publicznych, czyli decyzje o konkretnych 

wydatkach. Prawidłowo wdrożone procedury kontroli zarządczej, jak również profesjonalny 

audyt wewnętrzny mogą wpływać na poprawę efektywności gospodarowania środkami 

publicznymi na poziomie zarządczym poszczególnych jednostek, w szczególności zaś                     

w zakresie zapewnienia terminowości oraz zwiększania skuteczności realizacji zadań, na 

które środki te zostały zgromadzone i są wydatkowane. Warto podkreślić istotną rolę, jaką 

odgrywa system kontroli zarządczej w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego                 

w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych, 

zwłaszcza wtedy, gdy jest on w pełni skuteczny i zweryfikowany przez audyt wewnętrzny. 

 

Wykonywanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego determinuje potrzebę 

pozyskiwania informacji dotyczących akumulacji, podziału i zużycia środków publicznych. 

Systemem dostarczającym tego typu informacji jest rachunkowość budżetowa, której główne 

zadanie polega m. in. na dostarczaniu informacji o wykonaniu planów i realizacji budżetu 

oraz kontrola, a także sporządzanie sprawozdań i ich analiza. Obowiązek prowadzenia 

rachunkowości przez jednostki sektora finansów publicznych wynika z art. 40 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

Szerzej: L. Jędrzejewski, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego, Tendencje, 

problemy i dylematy modelu państwa i demokracji, 2018 r., rozdział 2. Kluczowe dylematy 

gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, oraz zawartość tekstów następujących  

artykułów:  

JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2005. Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach 

samorządu terytorialnego. W: Red. L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego: 

(zagadnienia wybrane). Poznań, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 359 - 

373. ISBN 83-7205-214-X. 

JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2012. Ocena ryzyka w kontroli zarządczej wyższej uczelni 

publicznej. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu. Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu, nr 41, s. 61 - 72. 

ISSN 1426-9724. 
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Współdziałanie kluczowych aktorów oraz poszczególnych interesariuszy w kreowaniu 

rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów. 

Wraz z wejściem w życie Konstytucji z 1977 r. w Rzeczpospolitej Polskiej zaistniał 

nowy model ustrojowy oparty na zasadzie decentralizacji władzy publicznej będącej 

zasadniczą częścią składową formuły demokratycznego państwa prawnego. Model ten 

umożliwił tworzenie i funkcjonowanie, obok administracji rządowej, szeregu innych 

podmiotów mogących samodzielnie wykonywać różne funkcje z zakresu administracji 

publicznej. Warto jednak o tym pamiętać, że podstawową i najważniejszą formę 

decentralizacji prawodawca powierzył do realizacji samorządowi terytorialnemu. 

 

Decentralizacja w ustawodawstwie różnych krajów, podobnie jak w Polsce, określana 

jest różnymi terminami dotyczącymi uprawnień organów lokalnych i regionalnych. 

Najczęściej mają zastosowanie cztery określenia: decentralizacja, samodzielność, autonomia                                        

i dekoncentracja. Jest ona pojęciem teoretycznym nie posiadającym jednolitej definicji 

zarówno na gruncie teorii jak i norm prawnych. Realizacja zasady decentralizacji może być 

spełniona tylko wtedy gdy w jej ramach funkcjonuje rzeczywisty szeroki zakres uprawnień 

samorządu terytorialnego. Dlatego też niezwykle istotne są prawne regulacje dotyczące 

sposobu przydzielania zadań jednostkom tego samorządu i wynikająca z ich zakresu 

samodzielność finansowa.  

 

Przywołane działania związane z reformami ustroju państwa oparto na 

przeświadczeniu o znaczącym wpływaniu upodmiotowionego społeczeństwa, mieszkańców 

określonego terytorium, na efektywność wykonywania zadań publicznych przez jednostki 

samorządu terytorialnego. W doktrynie państwa obywatelskiego i samorządowego zakłada 

się, że przeniesienie funkcji państwa na niższe szczeble lepiej służy zaspokojeniu potrzeb                                      

i wykorzystaniu lokalnych oraz regionalnych możliwości. Decentralizacja państwa musi 

jednak łączyć się z przejmowaniem odpowiedzialności za realizację zadań własnych                        

i powierzonych powiązanej z przyznaniem niezależności finansowej jednostkom samorządu 

terytorialnego. Współczesne czasy wymagają, od podmiotów zaliczanych do sektora finansów 

publicznych, zachowania reguł gospodarności w zarządzaniu środkami publicznymi. Potrzeba 

efektywnego gospodarowania środkami publicznymi jest zbieżna z procesem regionalizacji                

i zwiększania samodzielności samorządu terytorialnego prowadzącego do ich 

zrównoważonego i odpowiedzialnego  rozwoju.    
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Do obowiązków organów władzy lokalnej i regionalnej, jako władzy publicznej, 

należy ciągłe rozwiązywanie problemów występujących w zarządzaniu spójnym systemem 

występującym w postaci jednostki samorządu terytorialnego. Zarządzanie w przeciwieństwie 

do administrowania, jest pojęciem, które zawiera w sobie aktywność i kreatywność. 

Dotychczasowa praktyka dowodzi, że w przypadku procesów kierowania gospodarką 

podmiotów samorządu terytorialnego częściej mamy do czynienia z administrowaniem, a nie  

z systemowym zarządzaniem. Terminami ściśle związanymi z zarządzaniem jest „polityka 

rozwoju” i „strategia rozwoju”. Polityka władz samorządowych polega na określeniu celów                                  

i zadań społeczno-gospodarczych oraz wyborze metod i środków ich realizacji. Z kolei 

strategia rozwoju ma wynikać z długofalowej polityki prowadzonej przez organy 

omawianego samorządu. Polityka rozwoju i zarządzanie są wobec siebie komplementarne               

i w znacznym stopniu wzajemnie się przenikają.1 

 

Strategia i polityka mają własną tożsamość. Jedna i druga może być dziedziną 

rozważań teoretycznych, ale także może oznaczać praktykę. Same słowa „strategia”                       

i „polityka" są pojęciami abstrakcyjnymi. Strategia może służyć polityce, może też być jej 

elementem. Może służyć jako zespół narzędzi do osiągania celów w różnych dziedzinach.              

W każdym przypadku jednak, gdy zestawimy ze sobą politykę i strategię  dotyczącą tego 

samego problemu, to wiodącą jest polityka, strategia zaś jej służy.[Jędrzejewski L., 

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego, Tendencje, problemy i dylematy modelu 

państwa i demokracji, 2018 r.,  s. 218]. 

 

Regulacje prawne określające sposób prowadzenia gospodarki budżetowej przez 

jednostki samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli najlepiej oceniać w świetle 

podejmowanych działań. Wyrazem ich aktywności i przedmiotem badań może być  zawartość 

dokumentów strategicznych poszczególnych polskich regionów takich jak Regionalne 

Programy Operacyjne (16 RPO) oraz Regionalne Strategie Innowacji (16 RSI).                                                                                                                         

Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom współpracy głównych aktorów rozwoju 

regionalnego, do których należą: samorząd terytorialny, przedsiębiorcy i uczelnie wyższe jest 

niski, a w niektórych regionach w ogóle brakuje współpracy tych podmiotów.  

 

                                                 
1 Por. Wojciechowski E, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, DIFIN, Warszawa 2003, s. 12. 
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Wyniki tych badań prowadzą do wielu krytycznych wniosków dotyczących stanu 

współpracy w zakresie polityki regionalnej pomiędzy różnymi instytucjami publicznymi na 

danym terenie. Przedsiębiorcy nie traktują szkół wyższych, ani instytutów badawczych jako 

ważnych źródeł informacji o innowacjach oraz jako potencjalnych partnerów do ściślej 

współpracy w zakresie realizacji projektów B+R. Istotnymi czynnikami ograniczającymi 

współpracę są m.in.: brak zrozumienia odmienności celów, brak tradycji prowadzenia 

wspólnych projektów B+R, nieodpowiednie oferty współpracy, biurokratyzacja procedur oraz 

problemy z uzyskaniem finansowania.  

 

Z omawianych badań wynika, iż naukowcy nie postrzegają współpracy z biznesem jako 

czynnika, który ma istotny wpływ na ich rozwój zawodowy lub pozycję w środowisku. 

Zakres wiedzy pracowników uczelni dotyczący możliwych form współpracy z biznesem jest 

znikomy. Większość uczelni tylko w niewielkim stopniu wspiera prowadzenie wspólnych 

projektów badawczo-rozwojowych. Współpraca uczelni z biznesem w realizacji projektów 

B+R powinna być wzmacniana przez dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb 

rynkowych oraz wysokim poziomem kształcenia studentów i doktorantów obejmującym 

głównie zdobywanie kwalifikacji przydatnych w praktyce zawodowej i przyczyniających się 

do rozwoju polskich regionów w warunkach międzynarodowej konkurencyjności. [Gwizdała 

J., Jędrzejewski L., 2017, s. 111-120]. 

 

W literaturze zwraca się uwagę na współistnienie trzech funkcji uczelni: edukacyjnej, 

badawczej i społecznej.2 [Boven H. R., 1977]. Funkcja edukacyjna dokonuje przemiany 

studentów, rozbudzając ich zdolności poznawcze i przygotowując do przyszłego 

praktycznego działania. Funkcja badawcza ma na celu chronienie i rozwijanie wiedzy. Służba 

publiczna oznacza działanie uczelni na rzecz społeczeństwa, w tym także wspólnoty 

studentów. Każda z tych funkcji wpływa na PKB, przyczyniając się do rozwoju 

gospodarczego regionów kraju. Wymieniona funkcja edukacyjna uczelni oddziałuje na PKB 

dzięki absolwentom i ich pracy zawodowej. Funkcja badawcza oddziałuje głównie za sprawą 

uczelni jako instytucji. Natomiast funkcja społeczna jest realizowana w połączeniu 

oddziaływania instytucji i pracy zawodowej absolwentów. 

 

                                                 
2  Boven H. R.,  Investment in Learning, the Individual and Social Value in American Higher Education, San 

Francisco: Jossey-Bass. 1977. 
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Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem samorząd województwa ma pełnić rolę 

inspiratora i organizatora interwencji ukierunkowanych na procesy rozwojowe zachodzące                      

w regionie. Jego zasadniczym zadaniem jest umacnianie pozycji konkurencyjnej 

województwa, przeciwdziałanie pogłębianiu się dysproporcji wewnątrz regionu i zapewnienie 

stabilnych podstaw jego długotrwałego i odpowiedzialnego rozwoju. Samorząd województwa 

prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą w myśl art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm., m.in. 

składają się: utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu 

wojewódzkim; wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, 

popieranie postępu technologicznego oraz innowacji, wspieranie i prowadzenie działań na 

rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli, tworzenie warunków rozwoju 

gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, promocja walorów i możliwości rozwojowych 

województwa.  

 

W okresie ostatnich lat polityka rozwoju regionalnego podlega ewolucji. Istotą tych 

zmian jest treść tego, co rozumiemy przez współczesny paradygmat konkurencyjności w skali 

globalnej i regionalnej. Globalizacja pogłębia świadomość tożsamości lokalnej, to zaś 

wymaga współdziałania regionów w ramach strategii rozwoju otwartej gospodarki. 

Konkurowanie w skali międzynarodowej nie może jednak prowadzić do rywalizowania 

poszczególnych regionów i budowy więzi ekonomicznych ponad granicami powodując 

dezintegrację interesów ogólnogospodarczych. [Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa 

samorządu terytorialnego, Tendencje, problemy i dylematy modelu państwa i demokracji, 

2018 r., s. 231]. 

 

Prowadzenie skutecznej polityki rozwoju regionalnego zależne jest od uwarunkowań 

wynikających z racjonalnej polityki budżetowej, której oddziaływanie zaliczane jest do 

istotnych czynników związanych z realizacją poszczególnych zamierzeń określonych                           

w  polityce rozwoju. Racjonalność rozpatrywana w kontekście polityki budżetowej polega na 

tym, aby jednostki samorządu terytorialnego potrafiły wykorzystać wszystkie dostępne środki 

finansowe i na podstawie rzetelnej i wnikliwej analizy podejmowały optymalne decyzje o ich 

alokacji. Cele szczegółowe racjonalnej polityki budżetowej to: 

 poprawa jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem ich potrzeb, preferencji                                    

i hierarchii wartości adekwatnych dla danej społeczności; 
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 poprawa skuteczności i efektywności gospodarowania środkami publicznymi, 

wyrażająca się w wyższej jakości świadczonych usług i niższych kosztach ich 

wytwarzania; 

 budowa społeczeństwa obywatelskiego, co wynika z przyjęcia za punkt wyjścia 

koncepcji public governance, która docenia obywateli jako podmioty aktywne, 

zainteresowane decyzjami władz publicznych, uczestniczące w systemie decyzyjnym. 

 

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.) system finansów publicznych jest podstawowym instrumentem zaspokajania  

ważnych potrzeb społecznych oraz tworzenie fundamentów trwałego i zrównoważonego 

rozwoju  społeczno-gospodarczego. Warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania 

państwa  jest zapewnienie stabilności sytemu finansów publicznych, co oznacza: 

 dążenie do zachowania równowagi między dochodami a wydatkami publicznymi, 

 generowanie dochodów publicznych na poziomie niezbędnym do realizacji głównych 

funkcji zadań państwa, w tym realizacji usług publicznych, 

 racjonalizację wydatków publicznych i podnoszenie ich efektywności, 

 dokonywania  dystrybucji środków publicznych zgodnie z priorytetami strategicznymi 

i przepisami prawa, przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu 

gospodarczego. [Uchwała Rady Ministrów z 14 lutego 2017 r.] 

Inkluzja zdaniem  prof. E. Mączyńskiej jest wartością samą w sobie. Można ją 

traktować jako siłę napędową innowacyjności, konkurencyjności i efektywności, a przez to 

poprawy jakości życia ludzi. System inkluzywny uwalnia i napędza kreatywność oraz 

przedsiębiorczość poprzez wzmacnianie pozytywnych więzi opartych na poczuciu 

bezpieczeństwa, zaufania i wspólnoty interesów. Gospodarka inkluzywna – to system oparty 

na możliwie dużej liczbie możliwie suwerennych równoprawnych jego uczestników, 

połączonych bardziej więzami partnerstwa i świadomej współzależności niż hierarchii                     

i podporządkowania w relacjach państwo - obywatel – biznes - grupy społeczne. Z kolei  

inkluzywność społeczna to sprzyjające społecznej spójności wielowymiarowe angażowanie 

wszystkich uczestników życia społeczno-gospodarczego – na rzecz optymalnego kreowania 

oraz wykorzystywania potencjału rozwojowego i na rzecz przeciwdziałania jego 

marnotrawieniu.3 

                                                 
3
 Mączyńska E., Gospodarka inkluzywna – wymiar samorządowy, www Elżbieta 

Maczyńska_Gospodarka_inkluzywna_wymiar_samorzadowy. Dostęp: 5.07.2017. 
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W działalności jednostek samorządu terytorialnego  bardzo ważną rolę odgrywa plan 

długookresowych działań, zwany strategią rozwoju. Dokument ten jest zaliczany do 

podstawowych instrumentów zarządzania. Strategia rozwoju określana jest jako wieloletni 

plan, który zawiera zbiór celów rozwoju oraz określa odpowiednie kierunki i priorytety 

działania. Nadrzędnym celem strategii rozwoju jest zrównoważony rozwój, który skutkuje 

pozytywnymi i korzystnymi zmianami. 

 

Stawianie na współpracę, partnerstwo i współodpowiedzialność podmiotów 

publicznych, nauki, biznesu i obywateli za przebieg procesów rozwojowych staje się 

wymogiem współczesnego zarządzania. Wyrazem tego powinno być odejście od systemu 

administrowania na rzecz współzarządzania i dzielenia się odpowiedzialnością                                  

z zainteresowanymi partnerami, za powodzenie zmian transformacyjnych. Kluczowym zaś 

wyzwaniem jest budowa dialogu społecznego wokół najważniejszych przedsięwzięć oraz 

pozyskiwanie szerokiego wsparcia społecznego opartego na zaufaniu między organami 

jednostek samorządu terytorialnego i ich interesariuszami, dla osiągania celów rozwojowych 

określonych w dokumentach strategicznych. [Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa 

samorządu terytorialnego, Tendencje, problemy i dylematy modelu państwa i demokracji, 

2018 r., s. 239]. 

 

Szeroko zagadnienia poruszone w tej części referatu autor opisuje w: Jędrzejewski L., 2018. 

Rozdział 5. Polityka finansowa jako czynnik rozwoju zrównoważonej gospodarki na 

poziomie lokalnym i regionalnym oraz w rozdziale 6. Nowe tendencje w polityce finansowej 

samorządu terytorialnego, a także w: 

JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2015. Samodzielność finansowa polskich regionów                                      

w warunkach zmian demograficznych i ekonomicznych. Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 118, s. 137 - 152. 

ISSN 1640-6818. 

GWIZDAŁA, Jerzy & JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2016. Społeczno-ekonomiczne 

problemy polskich regionów u progu nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 

(2014-2020). W: Red. S.H. Zaręba,  P. Komorowski & M. Zarzecki, 25 lat samorządności                    

w Polsce - bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarczej. Warszawa: KONTRAST,                 

s. 107 - 123. ISBN 978-83-62793-17-4. 

GWIZDAŁA, Jerzy & JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2017. Społeczna odpowiedzialność 

wyższej uczelni publicznej związana z realizacją innowacyjnych projektów 
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przyczyniających się do wzrostu regionalnej konkurencyjności. Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne. Marketing i Rynek, nr 11, s. 111 - 120. ISSN 1231-7853. 

 

Zawartość wyników z przeprowadzonych przeze mnie badań naukowych została 

opublikowana w 31 recenzowanych pozycjach obejmujących: 15 artykułów, z tego jeden we 

współautorstwie; 12 rozdziałów, w tym dwa we współautorstwie; 4 książkach (monografie)  

w tym jedna we współautorstwie.4 Wykaz tych publikacji jest następujący: 

 
Artykuły: 

1. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2003. Decentralizacja państwa a polityka finansowa gmin, powiatów                             

i województw. Szkoła Główna w Warszawie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 29,       

s. 9 - 26. ISSN 1234-8872. 

 

2. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2003. Samorządowy dług publiczny i jego konsekwencje. Szkoła Główna                 

w Warszawie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 40, s. 77 - 87. ISSN 1234-8872. 

 

3. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2004. Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu 

terytorialnego. Pieniądze i Więź, nr 4, s. 63 - 73. ISSN 1506-7513. 

4. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2004. Nowe tendencje w polityce finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego. Pieniądze i Więź, nr 1, s. 134 - 149. ISSN 1506-7513. 

 

5. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2005. Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego                                   

w zreformowanym systemie finansów publicznych. Szkoła Główna Handlowa. Polityka Gospodarcza,                  

nr 11, s. 143 - 162. ISSN 1508-6453. 

 

6. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2006. Leasing i jego gospodarcze zastosowanie w warunkach zmian. 

Pieniądze   i Więź, nr 4, s. 91 - 99. ISSN 1506-7513. 

 

7. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2006. Udział samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów 

finansowych zakładów opieki zdrowotnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Acta Universitatis 

Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 197, s. 269 - 283. ISSN 0208-6018. 

 

8. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2009. Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego. 

Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy 

Usług, nr 37, s. 110 - 117. ISSN 1640-6818. 

 

9. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2009. Polityka podatkowa gminy i jej wpływ na rozwój lokalny. 

Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy 

Usług, nr 29, s. 190 - 197. ISSN 1640-6818. 

 

10. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2012. Ocena ryzyka w kontroli zarządczej wyższej uczelni publicznej. 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 

Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu, nr 41, s. 61 - 72. ISSN 1426-9724. 

 

                                                 
4 Teksty artykułów i rozdziałów zestawionych pozycji zostały zamieszczone w odrębnym opracowaniu 

załączonym do niniejszego referatu pod tytułem : „Zbiór tekstów recenzowanych prac opublikowanych w formie 

artykułów w zeszytach naukowych uczelni wyższych i rozdziałów w monografiach oraz spisy pozycji 

monograficznych składających się na dorobek naukowy doktora Lecha Jędrzejewskiego – adiunkta 

zatrudnionego w Katedrze Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania  Uniwersytetu Gdańskiego.” 

Do dokumentacji dołączono również pozycje zawarte podane w poz. 29-31 przedmiotowego zestawienia. 
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11. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2013. Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców w PIT i CIT oraz jej 

skutki dla finansów jednostek samorządu terytorialnego. Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania 

Uniwersytetu Gdańskiego. Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance, nr 2, cz. 3,                      

s. 175 - 187. ISSN 2084-5189. 

 

12. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2015. Przedsiębiorczość jako stymulator rozwoju regionalnego. Szkoła 

Główna Handlowa w Warszawie. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace,                    

nr 5 (23), s. 49 - 65. ISSN 2082-0976. 

 

13. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2015. Samodzielność finansowa polskich regionów w warunkach zmian 

demograficznych i ekonomicznych. Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 118, s. 137 - 152. ISSN 1640-6818. 

 

14. GWIZDAŁA, Jerzy & JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2017. Społeczna odpowiedzialność wyższej uczelni 

publicznej związana z realizacją innowacyjnych projektów przyczyniających się do wzrostu 

regionalnej konkurencyjności. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Marketing i Rynek, nr 11,                       

s. 111 - 120. ISSN 1231-7853. 

 

15. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2017. Zarządzanie ryzykiem z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa                       

i realizacji projektów w formule PPP. Uniwersytet Gdański. Współczesna Gospodarka [online], Vol. 8, 

nr 1, s. 65 - 80, format PDF, dostępny w: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp 

content/uploads/2017/04/5_L_JedrzejewskLWG_2017_ZiE.pdf. ISSN 2082-677X. 

 

Rozdziały: 

16. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2002. Polityka i strategia finansowa w jednostkach samorządu 

terytorialnego.  W: Red. K. Jajuga, Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalnego. 

Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, s. 137-152.  

ISBN 83-89055-08-2. 

 

17. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2002. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego                          

w świetle regulacji prawnych. W: Red. K. Znaniecka, Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec 

wyzwań współczesności, Tom 2: Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki. Katowice: 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 525 - 537. ISBN 83-7246-127-9. 

18. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2004. Nakłady na inwestycje i ich wpływ na rozwój gospodarczy regionów.              

W: Red. S. Owsiak, Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, Tom 1: 

Finanse publiczne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 397 - 410.                              

ISBN 83-7252-226-X. 

 

19. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2004. Ramy działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego.                 

W: Red. J. Ostaszewski, Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym, 

cz. 1: Fiskalne bariery rozwoju przedsiębiorczości. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna 

Wydawnicza, s. 91-103.  ISBN 83-7378-076-9. 

20. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2005. Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu 

terytorialnego. W: Red. L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego: (zagadnienia wybrane). 

Poznań, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 359 - 373. ISBN 83-7205-214-X. 

 

21. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2006. Polityka podatkowa przedsiębiorców i jej wpływ na rozwój 

gospodarczy. W: Red. H. Ćwikliński, B. Kubska-Maciejewicz & Z. Godecki, Etyka a podatki                                  

i doradztwo podatkowe. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 69 - 81. ISBN 83-7205-

228-X. 

 

22. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2006. Udział gmin w rozwoju przedsiębiorczości. W: Red. J. Ostaszewski, 

Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia. Warszawa: 

Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 517 - 529. ISBN 978-83-7378-224-2. 
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23. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2007. Polityka podatkowa przedsiębiorstwa i jej wpływ na wynik 

finansowy. W: Red. J. Ostaszewski, O nowy ład podatkowy w Polsce. Warszawa: Szkota Główna 

Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 371 - 384. ISBN 978-83-7378-288-4. 

 

24. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2008. Absorpcja funduszy unijnych w Polsce. W: Red. J. Głuchowski, 

Współczesne finanse: stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych. Toruń: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 635 - 644. ISBN 978-83-231-2230-2. 

 

25. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2008. Turystyka jako element rozwoju regionalnego. W: Red.                             

J. Sokołowski, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T. 2. Jelenia Góra: 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 75 - 82.                                          

ISBN 978-83-923545-5-0. 

 

26. GWIZDAŁA, Jerzy & JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2016. Społeczno-ekonomiczne problemy polskich 

regionów u progu nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej (2014-2020). W: Red. S.H. 

Zaręba,  P. Komorowski & M. Zarzecki, 25 lat samorządności w Polsce - bilans decentralizacji władzy 

i zmiany gospodarczej. Warszawa: KONTRAST, s. 107 - 123. ISBN 978-83-62793-17-4. 

 

27. GWIZDAŁA, Jerzy & JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2018. Stan i uwarunkowania rozwoju bancassurance                 

w Polsce. W: Red. R. Gmińska, Rynki finansowe, inwestycje i finanse – aktualne problemy. Gdańsk, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, s. 77 – 89. ISBN 978-83-66025-03-5. 

 

Książki: 

28. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2004. Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego.                              

Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 227 s., ISBN 83-7187-931-8. 

 

29. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2007. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. 

Wybrane zagadnienia. Bydgoszcz: Gdańsk: Wydawnictwo Branta, 223 s., ISBN 978-83-60186-47-3. 

 

30. JĘDRZEJEWSKI, Lech, KUBISZEWSKA, Katarzyna & MAZUREK-KRASODOMSKA, Ewa. 

2008. Gospodarstwa domowe na rynku finansowym: monografia Katedry Finansów. Gdańsk: Katedra 

Finansów. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 125 s., ISBN 978-83-886174-4-7. 

 

31. JĘDRZEJEWSKI, Lech. 2018. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego. Tendencje, 

problemy i dylematy modelu państwa i demokracji. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 

329 s., ISBN 978-83-7865-742-2. 

 

 

Wymienione pozycje składające się na mój dorobek naukowy uzyskały cytowania w/g  

Google Scholar łącznie obejmujące 80 pozycji, w tym 2 pozycje dotyczyły cytowań 

zagranicznych. Cytowania na dzień 09.01.2019 r.  – dr Lech Jędrzejewski 

 

Indeks Hirscha wg Google Scholar = 3 

 

Swój udział w konferencjach naukowych w latach 2002-2018 obejmujący 32 konferencje,                         

w tym 4 z nich o znaczeniu  międzynarodowym, wykazałem w tablicy 2. 
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Tablica 2  Udział  w konferencjach naukowych 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Konferencja Naukowa Finansów Samorządu Terytorialnego, zorganizowana przez Wyższą 

Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Tychy maj 2002 r. 

2. Konferencja Naukowa - Zjazd Katedr Finansów Bankowości i Ubezpieczeń Polskich 

Uczelni „Finanse wobec procesów globalizacji” zorganizowana przez Katedry Finansów                 

i Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz 

Gdańską Akademię Bankową. Jurata, wrzesień 2003 r. 

3. Konferencja Naukowa „Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-

ekonomicznym” zorganizowana przez Katedrę Finansów Kolegium Zarzadzania i Finansów 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mikołajki maj 2004 r.  

3. Konferencja Naukowa Katedr Finansów, zorganizowana przez Akademię Ekonomiczną                     

w Krakowie. Zakopane wrzesień 2004 r.  

4. Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Polityki Gospodarczej Szkoły 

Główniej Handlowej w Warszawie. Warszawa  grudzień 2004 r.       

5. Konferencja Naukowa „Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-

ekonomicznym” zorganizowana przez Katedrę Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mikołajki maj 2005 r.             

6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedr Finansów zorganizowana przez Kolegium 

Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mikołajki wrzesień 

2005r. 

7. Konferencja Naukowa  zorganizowana przez Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie. Mikołajki maj 2006 r. 

8. Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. 

Karpacz czerwiec 2007 r.    

9. Konferencja Naukowa Katedr Finansów „Współczesne Finanse” zorganizowana przez 

Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu. Toruń wrzesień 2008 r.                                                                                                                                                      

10. Konferencja Naukowa Katedr Finansów zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński.  

Szczecin  wrzesień 2009 r.  

11. II Konferencja Naukowa „Budżetowanie zadaniowe w Polsce” zorganizowana  przez 

Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warszawa 

grudzień 2009 r. 

12. Konferencja Naukowa dot. ryzyka, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bankową                             

w Poznaniu. Poznań maj 2010 r. 

13. Konferencja Naukowa „Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu” zorganizowana 

przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Karpacz czerwiec 2012 r. 

14. Konferencja Naukowa Międzynarodowe Seminarium „Zarządzanie majątkiem 

nieruchomym sektora publicznego” zorganizowane przez Katedrę Nieruchomości Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz F R I C S  Europejski Instytut Nieruchomości. 

Sopot grudzień 2012 r.  

15. Konferencja Naukowa „Budżet zadaniowy w Polsce” zorganizowana przez Kancelarię 

Sejmu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań  marzec 2013 r. 

16. Konferencja Naukowa Katedr Finansów „Zarządzanie i finanse”  zorganizowana przez 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot wrzesień 2013 r. 

17. Konferencja Naukowa REA, "Train professors to teach" - Wokół zaleceń UE dotyczących 

edukacji nauczycieli akademickich i przygotowania ich do kształcenia uwzględniającego 

osiągnięcia studentów poza systemem edukacji formalnej,  Uniwersytet Gdański. Gdańsk 

maj 2014 r. 

18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, XI Forum Samorządowe zorganizowana przez 

Uniwersytet Szczeciński. Kołobrzeg, maj 2015 r.  

19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedr Finansów „Bankowość, Finanse,   

Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka” zorganizowana przez  Instytut Bakowości Kolegium 

Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jachranka wrzesień, 
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2015 r. 

20. Konferencja Naukowa „Innowacje Finansowe” Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. 

Gdańsk wrzesień 2016 r.  

21. Narodowy Kongres Nauki Konferencja Programowa „Zróżnicowanie modeli uczelni                             

i instytucji badawczych-kierunek i instrumenty zmian” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Politechnika Gdańska. Gdańsk kwiecień 2017 r. 

22. Konferencja Naukowa „Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania                      

i ekonomii” zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych    

i Zarządzania. Szczecin czerwiec 2017 r.  

23. Konferencja Naukowa „Oszustwa w VAT – wyzwania dla doradców podatkowych” 

zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń październik                 

2017 r. 

24. Konferencja Naukowa „Innowacje Finansowe” zorganizowana przez Wyższą Szkołę 

Bankową w Gdańsku. Gdańsk  październik 2017 r. 

25. Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność Kontrola Wartości. Instytucje kontroli i audytu 

o rozwoju kapitału społecznego” zorganizowana przez Najwyższą Izbę Kontroli, Polską 

Izbę Biegłych Rewidentów, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Warszawa 

listopad 2017 r. 

26. Konferencja, Panel Ekspertów - zorganizowana przez NIK w zakresie tworzenia przez 

uczelnie wyższe warunków do kształcenia i prowadzenia badań naukowych studentom 

niepełnosprawnym. Warszawa listopad 2017 r.  

27. Konferencja Naukowa „III Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” zorganizowana przez 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń marzec 2018 r.  

28. XIII Konferencja Naukowa z cyklu „Przedsiębiorczość” Etyka, sprawiedliwość                                         

i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, zorganizowana przez 

Instytut Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej                                     

w Warszawie. Mikołajki maj 2018 r. 

29. Konferencja Naukowa Katedr Finansów, Współczesne Finanse, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w  Toruniu, Toruń czerwiec 2018. 

30. XI Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe, pt. Finanse-Biznes-Gospodarka, 

Doświadczenia w Krajach Europy Środkowo Wschodniej, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, Jachranka listopad 2018 r. 

31. Konferencja „Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach w dziale szkolnictwo 

wyższe i nauka w świetle nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,” 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa listopad 2018 r. 

32. Konferencja Międzynarodowa, Economy, Tax & Crime 2018, Wydział Prawa                                 

i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń listopad 2018 r.  

 

Konferencje międzynarodowe wykazano w  pozycjach: 14; 19; 30; 32 tablicy 2. 

 

Aktywność na konferencjach naukowych wykazywałem licznym udziałem i zaangażowaniem 

w dyskusjach oraz  wygłoszonymi referatami na następujących konferencjach: 

 

Wygłoszone referaty: 

 

1) Polski samorząd terytorialny w zreformowanym systemie finansów publicznych, 

Konferencja Szkoły Głównej Handlowej zorganizowana przez Katedrę Polityki 

Gospodarczej w Warszawie, grudzień 2004 r. 
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2) Pomoc samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów finansowych 

zakładów opieki zdrowotnej, Konferencja Katedr Finansów zorganizowana przez 

Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006 r.  

3) Wpływ turystyki na rozwój regionalny, Konferencja zorganizowana przez Wyższą 

Szkołę Bankową we Wrocławiu, Karpacz czerwiec 2007 r. 

4) Kontrola zarządcza w planowaniu zadaniowym, Konferencja Szkoły Głównej 

Handlowej, Warszawa dot. Budżetu Zadaniowego II Konferencja Naukowa 

„Budżetowanie zadaniowe w Polsce” Warszawa 11 grudnia 2009 r. 

5) Zrównoważony rozwój polskich regionów, Konferencja Innowacje Finansowe, 

WSB w Gdańsku, Gdańsk wrzesień 2016 r. 

6) Społeczna odpowiedzialność wyższej uczelni publicznej, Konferencja Naukowa 

„Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii” 

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych  i Zarządzania, Szczecin, 

czerwiec 2017 r. 

7) Współczesne problemy bancassurance w polskiej i europejskiej bankowości, 

Konferencja WSB w Gdańsku, Gdańsk październik  2017 r. 

8) Przebieg kształcenia i udziału w badaniach naukowych studentów                                                           

z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Gdańskim. Panel ekspertów 

zorganizowany przez Najwyższą Izbę Kontroli. Warszawa listopad 2017 r.  

9) Rola społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu inkluzywnej gospodarki. XI 

Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe, pt. Finanse-Biznes-Gospodarka, 

Doświadczenia w Krajach Europy Środkowo Wschodniej, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jachranka listopad 2018 r. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

Autorskie opracowania eksperckie: 

Jestem autorem ośmiu opracowań eksperckich zawierających ocenę kontroli 

zarządczej Uniwersytetu Gdańskiego za poszczególne lata okresu 2010–2017. „Raport                     

z przeprowadzenia oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Gdańskim                

w roku …” Opracowania te m.in. posłużyły JM Rektorowi do wydania oświadczeń o stanie 

kontroli zarządczej we wspomnianym okresie. Jest to osiem raportów wykonanych na 

skonkretyzowane zapotrzebowania zleceniodawcy z zachowaniem zasad niezależności                     
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i obiektywizmu5 określonych w Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu 

wewnętrznego. Na takich samych zasadach spełniających wymogi przywołanych standardów, 

na podstawie przeprowadzonych badań, w roku 2017 opracowałem i wydałem 4 raporty  

dotyczące oceny a) wykorzystania, do celów badań naukowych prowadzonych                             

w Uniwersytecie Gdańskim, dużej infrastruktury badawczej – 3 raporty; b) działalności 

Centrum Transferu Technologii związanej z komercjalizacją badań naukowych – 1 raport. 

Zawartość merytoryczną omawianych opracowań oparłem na ustaleniach wynikających                  

z przeprowadzonych badań. W swoich opracowaniach zawsze staram się sprostać wymogom 

zachowania należytej  ostrożności i staranności w realizacji procesu badawczego. Dotyczy to  

zwłaszcza formułowania wniosków i uogólnień.  

 

Reprezentuję pogląd, że efektem twórczości naukowej jest nowa wiedza, która 

powstaje dzięki badaniom naukowym. W teorii wyróżnia się standardy epistemologiczne, 

zwane również standardami naukowości, które stanowią zespół cech świadczących o istocie 

wiedzy naukowej. Służą one odróżnieniu wiedzy naukowej od nienaukowej. Należą do nich: 

prawdziwość, ścisłość i dokładność, obiektywizm, ogólność, oryginalność, użyteczność, 

komunikatywność i uporządkowanie.6 Warto nadmienić, że wszystkie z wymienionych  

standardów zostały uwzględnione w przywołanych opracowaniach i w związku z tym mają 

one  charakter naukowo-badawczy.  

 

Jestem również autorem recenzji wydanej 30. 04. 2009 roku dotyczącej oceny programu 

multimedialnego kursu e-learningowego: „Prawa i obowiązki podatnika oraz organów 

podatkowych i organów egzekucyjnych w postępowaniach: zabezpieczających, kontrolnych, 

egzekucyjnych i podatkowych” realizowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Gdańskiego w okresie od 01.10.2008 r. do 31.03.2010 r. w ramach „Programu wdrożenia 

nowoczesnych elementów kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim” – moduł objęty zadaniem 

8: komponent 3 – akademickie kursy kształcenia na odległość. W/w. projekt był częścią 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki służącego realizacji Narodowych Strategicznych 

Ram Odniesienia 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem 

                                                 
5 Niezależność to brak okoliczności, które zagrażają bezstronnemu wykonywaniu obowiązków przez audyt 

wewnętrzny. Obiektywizm to bezstronna postawa intelektualna, pozwalająca audytorom  wewnętrznym na 

przeprowadzenie zadań z wiarą w efekty ich pracy oraz unikanie jakichkolwiek ustępstw co do jakości. Zob. 

Standard „1100-Niezależność i obiektywizm”  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 

r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MFiR, 

poz. 28). 
6 Por. B. Poskrobko, A. Matel, Poprawność merytoryczna i elegancja formalna opracowania naukowego                      

z zakresu nauk ekonomicznych, OPTIMUM, Studia Ekonomiczne nr 1(79)2016, Białystok, s. 36-55. 
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projektu było opracowanie oraz wdrożenie nowoczesnych multimedialnych metod nauczania 

(e-learning), uzupełnienie i rozszerzenie oferty dydaktycznej dla studentów i słuchaczy oraz 

absolwentów o praktyczne aspekty stosowania rozwiązań prawnych w procedurach 

postępowania: zabezpieczającego, kontrolnego, egzekucyjnego i podatkowego; 

wyselekcjonowanie druków urzędowych i pism procesowych oraz zdobycie umiejętności ich 

sporządzania i wypełniania; sporządzenie zestawień terminów; wyselekcjonowanie podstaw 

prawnych; dokonanie opisów czynności (praw i obowiązków) stron ww. postępowań; 

opracowanie procedur (schematów) w/w. postępowań; dokonanie wyboru orzecznictwa SN, 

Sądów Administracyjnych oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów; opracowanie 

specjalistycznych testów i zadań praktycznych. 

 

W latach 2013 i 2015 w ramach opracowań związanych z przygotowaniem 

programów studiów na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe zostałem poproszony                   

o wydanie opinii eksperckich dla Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. W tym celu wydałem 

dwie opinie. Pierwsza z nich dotyczyła studiów drugiego stopnia druga natomiast studiów 

stopnia pierwszego. Opinie te zawarto w dokumentacji programowej wymienionych studiów 

zatwierdzonej przez Senat na podstawie następujących uchwał: 

1. Uchwała nr 26/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku              

w sprawie uruchomienia Na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Zarządzania 

od roku akademickiego 2013/2014 międzywydziałowego kierunku studiów Podatki                     

i doradztwo podatkowe. 

2. Uchwała nr 14/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 lutego 2015 roku                 

w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Zarządzania 

od roku akademickiego 2015/2016 międzywydziałowego kierunku Podatki                            

i doradztwo podatkowe na poziomie studiów pierwszego stopnia. 

W grudniu 2017 roku, na zlecenie JM Rektora, opracowałem i wydałem opinię 

ekspercką dla Senatu Uniwersytetu Gdańskiego dotyczącą 50% kosztów uzyskania 

przychodów nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych. 

Opinia ta miała związek ze zmianami przepisów prawa podatkowego wprowadzonymi do 

obiegu prawnego od 1 stycznia 2018 r. Jej zawartość merytoryczna dotyczyła m.in. zasad 

stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przez podatników uzyskujących 

przychody z działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej po nowelizacji 

przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przywołane w niej argumenty 
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oraz ich znaczenie aplikacyjne zostało pozytywnie  ocenione i przyjęte przez władze 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Na zlecenie Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej Katedr Finansów 

„Zarządzanie i finanse” zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu 

Gdańskiego. Sopot wrzesień 2013 r. opracowałem i wydałem 20 recenzji artykułów 

konferencyjnych obejmujących problematykę finansów publicznych związanych                             

z zarządzaniem finansami samorządu terytorialnego. Natomiast na zlecenie Szkoły Głównej 

Pożarnictwa w Warszawie - w roku 2010, recenzowałem jeden artykuł - Finansowanie 

bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. 

 

 

6. Działalność dydaktyczna, organizacyjna i popularyzatorska 

Brałem udział w przygotowywaniu założeń programowych projektów finansowanych                    

z funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz prowadziłem w ich ramach 

następujące przedmioty: 

2005 - 2006 „Studia podyplomowe specjalista managerem” zorganizowane przez 

Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Byłem 

uczestnikiem projektu – wykładowcą przedmiotów: Podatki                     

w działalności gospodarczej, Ewidencje podatkowe, Rozliczenia                             

z funduszami celowymi. 

2006 - 2008 „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników 

przedsiębiorstw” zorganizowane przez Politechnikę Gdańską, 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: Podyplomowe Studium 

Rachunkowości i Finansów (2 edycje) oraz  Podyplomowe Studia Prawo   

i Fundusze Unii Europejskiej (1 edycja). Uczestnik projektu – 

wykładowca przedmiotów: Ewidencje podatkowe, Sprawozdawczość                  

i rewizja finansowa, Wprowadzenie do funduszy strukturalnych                          

w oparciu o zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. 

2009 - 2011 Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu                       

w Gdyni. „Specjalistyczne studia podyplomowe dla kadr administracji 

samorządowej.” Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany  
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z funduszy  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Okres realizacji: październik 2009 -  styczeń 2011. 

Uczestnik projektu, wykładowca dwóch następujących studiów 

podyplomowych: 

1) Zamówienia publiczne w Polsce i Unii Europejskiej - 4 edycje. 

Prowadzone przedmioty: a) Finanse samorządowe w kontekście 

zamówień publicznych; b) Procedury zamówień publicznych;                                

c) Specyfika partnerstwa publiczno-prywatnego. 

2) Kontrola i audyt w jednostkach samorządu terytorialnego -                      

3 edycje. 

Prowadzone przedmioty: a) Podstawy finansów publicznych                    

i finansów przedsiębiorstw; b) Rola kontroli i audytu  wewnętrznego 

w zarządzaniu finansami publicznymi; c) Metodyka i procedury 

audytu wewnętrznego; d) Międzynarodowe standardy praktyki 

zawodowej audytu wewnętrznego; e) Zasady tworzenia dobrego 

prawa miejscowego. 

 

Uruchomiłem i prowadziłem następujące  studia podyplomowe finansowane z odpłatności 

słuchaczy: 

2002 - 2004 Podyplomowe Studia Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej                       

w Gdańsku, oraz byłem ich kierownikiem i wykładowcą przedmiotów: 

Podatki obciążające działalność gospodarczą, Rozliczenia publiczno-  

prawne przedsiębiorstw. 

2004 - 2008   Podyplomowe Studia  Podatkowe, także w Wyższej Szkole Bankowej                    

w Gdańsku, oraz byłem ich kierownikiem i wykładowcą przedmiotów: 

Elementy konstrukcji podatków pośrednich, Ewidencje podatkowe                           

w działalności przedsiębiorstw,  Międzynarodowe prawo podatkowe. 

2012 - nadal Podyplomowe Studia Podatków i Doradztwa Podatkowego Politechnika 

Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, jestem ich kierownikiem                  

i wykładowcą przedmiotów: Podatki i opłaty lokalne, Elementy konstrukcji 

podatku dochodowego od osób fizycznych, Etyka doradcy podatkowego, 

Przepisy o doradztwie podatkowym, Organizacja Krajowej Administracji 

Skarbowej. 
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Prowadzone przez mnie przedmioty na studiach I i II stopnia to: 

1) Polityka podatkowa przedsiębiorców 

2) Doradztwo podatkowe 

3) Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 

4) Finanse publiczne, w tym samorządu terytorialnego 

5) Rachunkowość budżetowa 

6) Programy i fundusze Unii Europejskiej 

7) Kontrola funduszy UE 

8) Rozliczenia publiczno-prawne przedsiębiorstw 

9) Pomoc publiczna dla przedsiębiorców 

10) Zarządzanie ryzykiem 

11) Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej 

12) Seminaria dyplomowe 

 

Swoją wiedzą teoretyczną zdobytą w ramach studiów magisterskich, udziału                                 

w seminariach doktoranckich oraz ukończonych studiach podyplomowych (sześciu) - nabytej 

również w toku wieloletniej praktyki zawodowej - skutecznie dzieliłem się ze studentami, 

słuchaczami studiów podyplomowych i uczestnikami kursów doskonalących kwalifikacje. Ich 

organizatorzy to znane instytucje takie jak: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Gdańsk,   

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr  

w Gdańsku. Kursy te o profilu zawodowym, księgowego, doradcy finansowego, brokera 

ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, audytora wewnętrznego, związane były również  

z nauczaniem poprawności rozliczeń publiczno-prawnych  oraz przekazywania i utrwalania 

wiedzy związanej z zasadami i regulacjami prowadzenia działalności gospodarczej                        

w realiach gospodarki rynkowej.   

  

W latach 2004 – 2006 uczestniczyłem w posiedzeniach Komitetu Monitorującego 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2004-2006. Miało to związek z moją pracą zawodową wykonywaną na stanowisku 

naczelnika Wydziału Kontroli Funduszy Unijnych w Urzędzie Kontroli Skarbowej                               

w Gdańsku oraz na stanowisku adiunkta w Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki 

Gdańskiej gdzie prowadziłem wykłady w ramach przedmiotów związanych z zarządzaniem 

funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej oraz zasadami ich wykorzystania w rozwoju 
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regionalnej przedsiębiorczości i w działalności innowacyjnej jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Za istotne osiągnięcie można uznać zwycięstwo w konkursie ogłoszonym przez 

Ministra Rozwoju Regionalnego na najlepsze prace z dziedziny rozwoju regionalnego za 

wypromowaną w roku 2009 pracę magisterską. Zgodnie z decyzją Komisji z 31 marca 2010 r.  

I miejsce i nagrodę pieniężną oraz druk publikacji w formie książkowej w 100 egzemplarzach 

przyznano Magdalenie Cejrowskiej absolwentce Politechniki Gdańskiej za pracę dotyczącą 

polityki regionalnej Unii Europejskiej dla gospodarczego rozwoju polskich regionów na 

przykładzie województwa pomorskiego. Promotor pracy dr Lech Jędrzejewski, Wydział 

Zarządzania i Ekonomii. Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, 

ISBN: 978-83-7610-220-7. 

 

Działalność organizacyjna w Uniwersytecie Gdańskim 

Ze znacznym zaangażowaniem  uczestniczyłem w pracach 12  Komisji i Zespołów 

powoływanych do opracowywania strategicznych założeń działalności oraz wskazywania 

sposobów rozwiązywania występujących potrzeb organizacyjnych związanych z działalnością 

Uniwersytetu Gdańskiego. W jednej komisji i dwóch zespołach Rektorskich pełniłem funkcję 

przewodniczącego. 

1. Komisja ds. opracowania zasad ochrony własności intelektualnej, członek komisji, 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 7/R10 z dnia 8 lutego 2010 r. 

2. Komisja ds. opracowania zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, członek komisji, 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 52/R/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. 

3. Komisja ds. Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią, członek 

Komitetu Sterującego, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 59/R/10                     

z dnia 5 lipca 2010 r. 

4. Zespół Wdrożeniowy Komisji ds. Polityki Ryzyka, przewodniczący zespołu, Zarządzenie 

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 6/R/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. 

5. Zespół ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej, członek zespołu, Zarządzenie Rektora 

Uniwersytetu Gdańskiego  nr 89/R/11 z dnia 6 grudnia 2011r. 

6. Komisja ds. Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim. Zarządzenie Rektora 

Uniwersytetu Gdańskiego nr 55/R/12 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia 

Polityki Zarządzania Ryzykiem oraz Podręcznika Zarządzania Ryzykiem                                    

w Uniwersytecie Gdańskim – przewodniczący komisji. 
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7. Komisja ds. Opracowania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, 

członek komisji, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/R/12 z dnia 23 

stycznia 2012 r. 

8. Zespół Wdrożeniowy Komisji ds. Opracowania Regulaminu Organizacyjnego 

Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący zespołu, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu 

Gdańskiego nr 5/R/13 Rektora z dnia 15 stycznia 2013 r. 

9. Komisja ds. Opracowania Zasad Polityki Kadrowej, członek komisji, Zarządzenie Rektora 

Uniwersytetu Gdańskiego  nr 90/R.13 z dnia 8 października 2013 r. 

10. Komisja ds. Analizy, Weryfikacji i Oceny Wniosków o Utworzenie Podstawowych 

Jednostek Organizacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim, członek komisji, Zarządzenie 

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 15/R/16 z dnia 5 lutego 2016 r.  

11. Zespół ds. Budowy Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego w Oparciu                         

o Formułę PPP, członek zespołu, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego                    

nr 19/R/16 z dnia 19 lutego 2016 r. 

12. Komisja ds. ustalenia udziału w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich 

części wynagrodzenia za prace o charakterze twórczym, podlegające ustawie o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, członek komisji, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu 

Gdańskiego nr 21/R/18 z dnia 21 lutego 2018 r. 

 

7. Udział w przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym 

W ujęciu syntetycznym moje zaangażowanie w przedsięwzięcia o charakterze 

międzynarodowym można przedstawić następująco: 

1) W okresie pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej  w Gdańsku na stanowisku naczelnika 

Wydziału Kontroli Funduszy Unii Europejskiej uczestniczyłem w budowaniu struktur 

zarządzania i kontroli realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych                         

z budżetu Unii Europejskiej. Dotyczyło to zwłaszcza początkowego okresu budowania 

tych struktur (2002-2006); 

2) W latach 2005-2011 aktywnie uczestniczyłem w projektach obejmujących wyżej 

zestawione studia podyplomowe finansowane z Unijnego budżetu; 

3)  Pod datą 30. 04. 2009 roku wydałem recenzję dotyczącą pozytywnej oceny programu 

multimedialnego kursu e-learningowego: „Prawa i obowiązki podatnika oraz organów 

podatkowych i organów egzekucyjnych w postępowaniach: zabezpieczających, 
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kontrolnych, egzekucyjnych i podatkowych” realizowanego na Wydziale Zarządzania 

Uniwersytetu Gdańskiego w okresie od 01.10.2008 r. do 31.03.2010 r. w ramach 

„Programu wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia na Uniwersytecie 

Gdańskim” – był projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej; 

4) Z wyżej zamieszczonego zestawienia cytowań, zaczerpniętego z bazy Google Scholar 

wyraźnie wynikają cytowania moich prac wykorzystanych do opracowań 

opublikowanych w językach obcych  oraz co najmniej dwa wykazane jako cytowania 

zagraniczne; 

5) Ze znacznym zaangażowaniem, zwłaszcza w dyskusje naukowe, brałem udział                         

w 4 Konferencjach Międzynarodowych. Zostały one  wskazane w tekście 

zamieszczonym pod tablicą oznaczoną numerem 2.  

Dostrzegając potrzebę doskonalenia wiedzy przydatnej do pracy dydaktycznej oraz 

prowadzenia badań naukowych i świadczenia usług doradczych uczestniczyłem                                   

w następujących  6 studiach podyplomowych i innych formach doskonalenia wiedzy: 

1. Uniwersytet Gdański, Podyplomowe Studium Analizy Ekonomicznej, (u profesora                         

L. Bednarskiego) data ukończenia: 10.11.1989 r. 

2. Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Prawa Pracy, 

data ukończenia: 23.06.1991r. 

3. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia Prawa 

Podatkowego, data ukończenia: 29.01.1993 r. 

4. Uniwersytet Gdański, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, Studia Podyplomowe 

Nauczania Szkolnego, data ukończenia: 24.05.1997 r. 

5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, 

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Podatkowego Unii Europejskiej, data ukończenia: 

27.06.2003 r.  

6. Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Podyplomowe Studia 

Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego i Audytu Wewnętrznego, data 

ukończenia: 31 marca 2010 r.  

Ponadto: 

7. Uczestniczę w kształceniu ustawicznym w ramach profesjonalnych szkoleń audytorów 

wewnętrznych i doradców podatkowych organizowanych przez Ministerstwo Finansów, 

Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Krajową Izbę Doradców 

Podatkowych. 
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8. Posiadam również Certyfikat Auditora i Pełnomocnika zarządu wg. norm: ISO 

9001:2015; ISO/IEC 27001:2013; ISO 14001:2015 i ISO 45001:2016. 

 

Odznaczenia i nagrody 

Za długoletnią pracę zawodową i działalność społeczną zostałem uhonorowany następującymi 

odznaczeniami i nagrodami: 

1) Brązowy Krzyż Zasługi – 1976 r. 

2) Złoty medal Za długoletnią służbę – 2011 r. 

3) Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2013 r. 

4) Nagrody: II i III stopnia Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe                   

(II stopnia w roku 2004, III stopnia w roku 2009). 

 

Przynależność do organizacji społecznych zawodowych 

1) Krajowa Izba Doradców Podatkowych 

2) Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska 

3) Gdańskie Towarzystwo Naukowe 

4) Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości 

5) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

6) Związek Kynologiczny w Polsce 

 

8. Podsumowanie 

Mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych obejmuje 

łącznie 31 różnorodnych pozycji, w tym cztery zwarte, przypadających na okres 16 lat pracy 

zawodowej w uczelniach wyższych na stanowisku adiunkta. W okresie tym,  starałem się 

pracować sukcesywnie i wielokierunkowo dążąc do możliwie wszechstronnego powiększania 

dorobku naukowego. Dorobek ten jest ukierunkowany na problematykę zarządzania 

finansami publicznymi,  w tym samorządu terytorialnego, składającą się z różnych obszarów  

i nurtów zainteresowań zarazem charakteryzujących się znaczną spójnością.  

W zbiorze recenzowanych publikacji naukowych największą wagę posiadają cztery 

autorskie pozycje książkowe dotyczących finansów. Wszystkie one były przygotowywane                   

z zamiarem nadania im charakteru monografii stanowiących wielowymiarowe rozwinięcie 

złożonych zagadnień w sposób oryginalny i nowatorski, zgodnie z wymogami formalnymi 
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stawianymi tego typu publikacjom. Ich celem było sprostanie wysokim wymaganiom 

naukowym oraz przeznaczenie na użytek praktyki gospodarczej.  

Dorobek w zakresie realizacji projektów o charakterze naukowo – badawczym                                      

i aplikacyjnym oceniam za ilościowo umiarkowany, na tle pozostałych przeważających form 

aktywności naukowo-badawczej i organizacyjnej, w tym wieloletniego doświadczenia                         

w zakresie kierowania przedsiębiorstwami, kontroli państwowej i działalności konsultingowo 

doradczej. Przede wszystkim zaś związanego z moim dużym zaangażowaniem w zadania 

dydaktyczne w charakterze promotora, recenzenta prac dyplomowych, autora publikacji 

książkowych oraz w ramach znacznego zaangażowania w realizowanie różnorodnych 

projektów w tym obejmujących opracowywanie  programów dydaktycznych.  

Dokonując samooceny swojego  zaangażowania w realizację projektów w charakterze 

członka zespołu, wykonawcy jak również kierownika dostrzegam, że charakteryzuje je duża 

różnorodność tematyczna, zarówno w odniesieniu do wymogów stawianych wykonawcom, 

specyfiki realizowanych zadań i oczekiwanych efektów. Niewątpliwie ma to związek                              

z niepowtarzalnością projektów, indywidualnym zakresem oczekiwań zleceniodawcy, 

sposobem weryfikacji uzyskanych efektów - często w drodze opiniowania przez niezależnych 

ekspertów. Jednak spełnienie określonych wymogów stanowi dla mnie źródło doświadczeń                  

o charakterze eksperckim oraz wpływa na zwiększenie kapitału intelektualnego, którymi 

chętnie dzielę się w swoich publikacjach naukowych i pracy dydaktycznej.  

Zbiorcze zestawienie moich aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 

zamieściłem w tablicy 3.  

 

Tablica 3   Zbiorcze zestawienie aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 

Poz. Wyszczególnienie Liczba 

I. Publikacje  

a) monografie (autor trzech monografii oraz jedna - współautor) 4 

b) rozdziały w monografiach konferencyjnych (w tym 1 współautor) 15 

c) artykuły w publikacjach konferencyjnych (w tym 2 współautor) 12 

d) recenzje artykułów konferencyjnych  21 

II. Uczestnictwo w konferencjach  naukowych  

a) Narodowy Kongres Nauki w Gdańsku 1 

b) konferencje i panel naukowy (w tym 4 międzynarodowe) 31 

c) wygłoszone referaty na konferencjach naukowych 9 

III. Dydaktyka  

a) uczestnictwo w projektach finansowanych z funduszy UE 3 

b) opinie eksperckie do projektów programu studiów I i II stopnia 2 

c) recenzja dot.  projektu opracowania oraz wdrożenia nowoczesnych 

multimedialnych metod nauczania (e-learning) 

1 

d) opracowanie programów studiów podyplomowych 3 
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e) kierownictwo studiów podyplomowych 3 

f) opracowanie programów przedmiotów studiów I i II stopnia  12 

g) prowadzenie wykładów na studiach I i II stopnia 12 

h) prowadzenie wykładów na studiach podyplomowych 17 

i) przygotowanie i wydanie materiałów dydaktycznych 18 

j) prowadzenie wykładów na kursach specjalistycznych 9 

IV. Promocje i recenzje prac dyplomowych  

a) promocje prac magisterskich, w tym jedna nagrodzona przez Ministra Rozwoju 

Regionalnego  za zajęcie I miejsca w konkursie najlepszych prac magisterskich  

dotyczących udziału funduszy strukturalnych w rozwoju polskich regionów.              

W ramach nagrody praca została opublikowana, ISBN: 978-83-7610-220-7. 

Wydawca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009 r.  

78 

b) promocje prac licencjackich i inżynierskich 216 

c) recenzje prac licencjackich i magisterskich 74 

V. Osiągnięcia w działalności organizacyjnej  

a) uczestnictwo w obradach Komitetu Monitorującego Zintegrowanego Programu 

Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego 

1 

b) przewodniczący Komisji i Zespołów Rektorskich Uniwersytetu Gdańskiego  3 

c) członek Komisji i Zespołów  Rektorskich Uniwersytetu Gdańskiego  9 

d) udział w opracowaniu (współautor) Polityki Zarządzania Ryzykiem                           

i  Podręcznika Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim  

2 

e) opracowanie własne projektów zarządzeń Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dot. 

systemu  kontroli zarządczej i karty audytu 

2 

f) opracowanie i wydanie opinii eksperckich dla Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 3 

g) autorstwo raportów projektowych z oceny: a) funkcjonowania kontroli zarządczej 

w Uniwersytecie Gdańskim - 8; b) wykorzystania dużej infrastruktury badawczej- 

3; c) działalności Centrum Transferu Technologii związanej z komercjalizacją 

badań naukowych - 1. 

12 

h) członek rady naukowej czasopisma  naukowego Uniwersytetu Gdańskiego, 

Współczesna Gospodarka - ISNN 20182-677X 

1 

i) członek komitetu redakcyjnego Magazynu Audyt i Zarządzanie, Instytut 

Audytorów Wewnętrznych IIA Polska - ISNN 2450-9582 

1 

j) pełnione funkcje z wyboru w organizacjach pozarządowych a) członek Komisji 

Rewizyjnej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego; b) przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

2 

k) prowadzenie różnych warsztatów dla nauczycieli akademickich oraz kadry 

kierowniczej administracji Uniwersytetu Gdańskiego  
11 

l) prowadzenie szkoleń z zakresu finansów publicznych dla przewodniczących 

Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych 
3 

m) organizacja i prowadzenie szkoleń dedykowanych Pełnomocnikom Dziekanów ds. 

Studentów Niepełnosprawnych 

2 

n) członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa 2 

o) łączna liczba cytowań moich prac naukowych w/g Google Scholar pod datą 

09.01.2019 r. 

80 

p) Indeks Hirscha w/g  Google Scholar 3 

 

Prowadzone przez mnie badania naukowe, zajęcia ze studentami oraz słuchaczami 

studiów podyplomowych, pełnione  funkcje na uczelni, współpraca z innymi środowiskami 

naukowymi, działalność społeczna, świadczone usługi doradcze i szkoleniowe są dla mnie 

obfitymi źródłami zdobywanych doświadczeń i inspiracji, które mam zamiar nadal 
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wykorzystywać w pracy zawodowej. W swoich planach zamierzam także kontynuować  

badania w Uniwersytecie Gdańskim, z zakresu finansów publicznych, oraz rozwijać swój 

warsztat metodyczny. Zarazem pragnę wyrazić przekonanie, że mój dotychczasowy łączny 

dorobek i osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora można uznać za 

istotny wkład w rozwój nauk społecznych w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse. 

 

 

Gdańsk, styczeń 2019 r. 

 

 

 

 

         ………………………………… 

              /dr Lech Jędrzejewski/     

 

 

 


