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Analiza zróżnicowania przestrzennego
wydatków na usługi z zakresu oświaty
i wychowania w Polsce
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie i analiza zróżnicowań przestrzennych wydatków na oświatę, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia, w jakim wydatki te obciążają
budżety gmin. Autorzy ukazują zróżnicowanie przestrzenne w zakresie wydatków oświatowych oraz obciążenia nimi lokalnych budżetów, posługując się pochodzącymi z Banku Danych Lokalnych danymi o wydatkach na oświatę ogółem, wydatkach na przedszkola, szkoły
podstawowe oraz gimnazja poniesionych w 2010 r. w poszczególnych gminach.
Słowa kluczowe: wydatki gmin, obciążenia budżetu gminy, wydatki na oświatę.

1. Wstęp
Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią zwykle największą pozycję w budżetach gmin. W 2010 r.
gminy wydały na te zadania kwotę przekraczającą 22,6 mld zł, czyli 28,3% wszystkich wydatków. W tej kwocie niemal 20,9 mld zł na wydatki bieżące i niemal
1,8 mld zł na wydatki inwestycyjne.
Obowiązek finansowania oświaty, jaki spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego, jest kluczowy z punktu widzenia kształtowania kapitału społecznego
oraz kapitału ludzkiego, będących podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego.
Jednocześnie znaczący stopień obciążenia budżetów gmin tymi wydatkami powoduje istotne ograniczenia w możliwościach finansowania innych, ważnych z punktu
widzenia generowania bodźców rozwojowych, zadań (m.in. inwestycji w infrastrukturę techniczną i społeczną, promocji czy też podnoszenia poziomu sprawności instytucjonalnej władz lokalnych).
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza zróżnicowań przestrzennych wydatków na oświatę, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia, w jakim wydatki te obciążają budżety gmin, oraz próba określenia przyczyn występowania tego
typu dysproporcji w przestrzeni. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
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2. Oświata i wychowanie jako kluczowe zadanie własne gmin
Gminy jako podstawowe jednostki podziału terytorialnego Polski odpowiedzialne są
za realizację wielu zadań nakierowanych na zaspokajanie podstawowych zbiorowych potrzeb wspólnot lokalnych [Kruszewska-Gagoś 2009; Dolnicki 2001]. Ustawa o samorządzie gminnym w katalogu zadań własnych wymienia zadania związane
z oświatą i wychowaniem w art. 7 ust. 1 pkt 8, pod hasłem „edukacja publiczna”
(DzU z 1990 r., nr 16, poz. 95 z późn. zm.). Do obowiązków samorządu gminnego
należy w szczególności zapewnienie opieki przedszkolnej oraz edukacji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum [Leoński 2002; Tarno i in. 2002].
Zadania z zakresu edukacji publicznej stanowią znaczące obciążenie lokalnych
budżetów. Przeciętnie w Polsce aż 30,9% wydatków ponoszonych z budżetów gmin
przeznaczone jest na wydatki związane z oświatą. Na uwagę zasługuje fakt ogromnych dysproporcji w udziale wydatków na oświatę w wydatkach ogółem, jakie można zaobserwować między poszczególnymi gminami. Udział ten kształtuje się na
poziomie od 9,0% wydatków ogółem (gm. Wilków w woj. opolskim) do 60,3% wydatków ogółem (gm. Przystajń w woj. śląskim).

Rys. 1. Stopień pokrycia wydatków gmin na oświatę dochodami z tytułu części oświatowej subwencji
ogólnej w 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Ministerstwa Finansów.
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Co ciekawe, niezależnie od tak znaczących rozbieżności, niemal wszystkie
gminy w Polsce uzyskują dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na
poziomie niewystarczającym do pokrycia ponoszonych przez nie w tym obszarze
wydatków (rys. 1) [Guziejewska 2004; Borodo 1993; Glumińska-Pawlic 2005; Ruśkowski, Salachna 2003].
Opisana sytuacja wymusza przeznaczanie części dochodów z innych źródeł,
w tym własnych, na dofinansowanie usług z zakresu oświaty i wychowania i niesie ze
sobą istotne implikacje dla poziomu autonomii finansowej, szczególnie w jej aspekcie wydatkowym, samorządu gminnego [Oulasvirta, Turała 2009]. W dalszej części
artykułu obok analizy zróżnicowania przestrzennego wydatków na poszczególne kategorie zadań oświatowych została uwzględniona także analiza zróżnicowań przestrzennych w zakresie obciążenia budżetów lokalnych wydatkami na oświatę.

3. Analiza zróżnicowań przestrzennych wydatków na oświatę
oraz obciążenia nimi budżetów gmin
Badanie zróżnicowań przestrzennych wydatków na oświatę obejmuje w pierwszej
kolejności analizę wydatków na oświatę ogółem uzupełnioną badaniem stopnia obciążenia lokalnych budżetów wydatkami na zadania z zakresu oświaty i wychowania

Rys. 2. Wydatki na oświatę ogółem w 2010 r. – per capita oraz jako procent dochodów z tytułu PIT
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Ministerstwa Finansów.
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(rys. 2). Powyższa analiza została następnie rozszerzona o analizę wydatków w poszczególnych kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja.
Do pomiaru stopnia obciążenia lokalnych budżetów wydatkami na zadania
z zakresu oświaty i wychowania przyjęto wskaźnik zdefiniowany jako relacja wydatków na poszczególne zadania oświatowe do dochodów uzyskiwanych przez gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
3.1. Wydatki ogółem
Analiza wydatków na oświatę per capita nie pozwala na identyfikację jakichkolwiek
wyraźnych zróżnicowań przestrzennych. Jednakże analiza wydatków na oświatę w
odniesieniu do dochodów z tytułu udziału w dochodach z podatku PIT pozwala na
stwierdzenie, że relatywnie największe obciążenie lokalnych budżetów (z perspektywy ich zdolności do generowania dochodów własnych, w szczególności pochodzących z podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców, którzy korzystają
z usług oświatowych i innych) kosztami oświaty ma miejsce we wschodniej części
kraju, z wyłączeniem Warszawy i jej bezpośredniego otoczenia.
Co więcej, pozostałe duże i silne ekonomicznie ośrodki miejskie obciążone są
kosztami funkcjonowania oświaty w relatywnie niewielkim stopniu. Może to wynikać z ich relatywnie wyższej bazy dochodowej, odzwierciedlonej m.in. w możliwości pozyskiwania większych dochodów z tytułu podatku PIT.
3.2. Przedszkola
Wydatki na przedszkola per capita wykazują wyraźne przestrzenne zróżnicowanie
(rys. 3). Wydatki w tej kategorii są wyraźnie najwyższe w dużych miastach i ich
bezpośrednim otoczeniu. Budżety wielu gmin Polski północno-wschodniej oraz
wschodniej nie uwzględniają wydatków na przedszkola (w 2010 r. sytuacja taka
wystąpiła w 203 gminach, przy 334 gminach w 2008 r.), co oznacza, że w tych gminach dzieci nie są objęte opieką przedszkolną lub opieka ta realizowana jest wyłącznie w formie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W pozostałych gminach północno-wschodniej Polski wydatki na przedszkola są również
wyraźnie niższe niż w zachodniej części kraju.
Analiza obciążenia dochodów własnych gmin wydatkami na przedszkola wskazuje na inną ciekawą zależność. Z jednej strony obciążenie wydatkami na przedszkola (rys. 3), tak samo jak wydatki w przeliczeniu na mieszkańca, jest relatywnie
wyższe w zachodniej Polsce, z drugiej zaś ciężar finansowania przedszkoli (wydatki
na przedszkola odniesione do dochodów z PIT) jest wyższy raczej w gminach wiejskich, otaczających duże miasta, mimo że wydatki per capita w tych miastach są na
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Rys. 3. Wydatki na przedszkola w 2010 r. – per capita oraz jako procent dochodów z tytułu PIT
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Ministerstwa Finansów.

bardzo wysokim poziomie (np. Warszawa, Poznań). Jest to związane z faktem posiadania znacznie silniejszej bazy dochodowej (odzwierciedlonej wyraźnie wyższymi
wpływami z tytułu PIT) w miastach niż w gminach wiejskich.
3.3. Szkoły podstawowe i gimnazja
Wydatki per capita na szkoły podstawowe (rys. 4) oraz gimnazja (rys. 5) osiągają
największe wartości przede wszystkim w gminach położonych w środkowej i
wschodniej Polsce, co jest zależnością odwrotną do tej, jaką zaobserwować można
w przypadku wydatków na przedszkola.
Analiza obciążenia wydatkami na szkoły podstawowe (rys. 4) i gimnazja (rys. 5)
pokazuje, że relatywnie największy ciężar spada na gminy wiejskie położone we
wschodniej Polsce. Jest to spowodowane wspominanym już uprzednio efektem
zróżnicowanej bazy dochodowej, który jest szczególnie wyraźny w przypadku danych dotyczących gimnazjów. O ile wydatki na gimnazja per capita nie wykazują
żadnej klarownej tendencji do koncentracji gmin o bardzo wysokich lub bardzo niskich poziomach tych wydatków, to już wydatki odniesione do dochodów z tytułu
PIT pokazują, że największe obciążenie wydatkami na gimnazja ma miejsce, podobnie jak przypadku szkół podstawowych, we wschodniej części kraju.
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Rys. 4. Wydatki na szkoły podstawowe w 2010 r. – per capita oraz jako procent dochodów z tytułu PIT
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Ministerstwa Finansów.

Rys. 5. Wydatki na gimnazja w 2010 r. – per capita oraz jako procent dochodów z tytułu PIT
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Ministerstwa Finansów.
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4. Wnioski
Zróżnicowanie przestrzenne obciążenia lokalnych budżetów wydatkami ogółem na
oświatę wyraźnie wskazuje na występowanie w tym zakresie korzyści aglomeracji
w obszarach metropolitalnych największych polskich miast: Warszawy, Wrocławia,
Poznania, Łodzi, Szczecina, Trójmiasta, Krakowa oraz konurbacji śląskiej.
Analiza wydatków na przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja pokazuje, że
gminy zlokalizowane we wschodniej części kraju, które ponoszą najniższe wydatki
na przedszkola, jednocześnie wydają więcej na szkoły podstawowe i gimnazja, zarówno w odniesieniu do wartości bezwzględnych, jak i w relacji do dochodów z PIT.
Przyczyny tej sytuacji mogą być następujące:
•• brak obowiązku przedszkolnego dla dzieci do lat pięciu do 2010 r. oraz do lat
czterech, począwszy od 2011 r.; sytuacja taka umożliwia władzom biedniejszych
gmin poszukiwanie oszczędności poprzez rezygnację z prowadzenia placówek
przedszkolnych lub ograniczenie zakresu ich funkcjonowania;
•• dominujący na tych terenach model opieki nad dziećmi przez innych członków
rodziny, co może nasilać opisany powyżej schemat zachowania władz lokalnych;
•• obowiązek szkolny i wysokie koszty utrzymania placówek oświatowych, które
w połączeniu z niską bazą dochodową powodują, że obciążenie wydatkami na
szkoły podstawowe i gimnazja budżetów gmin najbiedniejszych, które mogły
szukać oszczędności na przedszkolach, jest bardzo wysokie; wart podkreślenia
jest fakt, że przepisy prawa obligują gminy do ponoszenia tych nakładów, które
można określić jako wydatki sztywne [Kosikowski, Ruśkowski 2003; Owsiak
2005].

Literatura
Borodo A. [1993], Dochody samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowo-prawne, Wyd.
UMK, Toruń.
Dolnicki B. [2009], Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
Glumińska-Pawlic J. [2005], Finanse samorządu terytorialnego – wpływ zmian w ustawach o podatkach i opłatach samorządowych na poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
Guziejewska B. [2004], Podstawowe założenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle konstrukcji teoretycznych, „Samorząd Terytorialny” nr 11, s. 40–48.
Kosikowski C., Ruśkowski E. [2003], Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC,
Warszawa.
Kruszewska-Gagoś M. [2009], Podmiotowość publicznoprawna gminy, Wyd. KUL, Lublin.
Leoński Z. [2002], Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa.
Oulasvirta L., Turała M. [2009], Financial autonomy and consistency of central government policy towards local governments, “International Review of Administrative Sciences” no. 2 (5), s. 311–332.
Owsiak S. [2005], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

PN-244-Problemy rozwoju...-Raszkowski, Sobczak.indb 600

2012-08-28 14:35:24

Analiza zróżnicowania przestrzennego wydatków na usługi...

601

Ruśkowski E., Salachna J. [2003], Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Tarno J.P., Sieniuć M., Sulimierski J., Wyporska J. [2002], Samorząd terytorialny w Polsce, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

Analysis of spatial differentiation of expenditures
on education in Poland
Summary: The article objective is to present and analyse the spatial differentiation of
expenditures on education. In particular, the article concentrates on assessing how constraining
these expenditures are for local government budgets. The authors present spatial differentiation
in terms of expenditures on education as well as the constraints for local government budgets
caused by these expenditures, based on data from the Local Data Bank (Central Statistical
Office). The analysed data covers expenditures on kindergartens, primary schools and middle
schools (gimnazjum) carried out by individual communes in 2010.
Keywords: communal expenditure, local government budget constraints, expenditures on
education.
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