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Mi ędzygminne nierówności dochodowe i efekty ich wyrównywania 

(na przykładzie gmin województwa lubuskiego) 

1. Wstęp 

Najważniejszym z punktu widzenia zasady samodzielności źródłem finansowa-

nia gmin są dochody własne. Wyposażenie gmin w takie same źródła tych dochodów 

nie zapewnia osiągnięcia porównywalnej wysokości tych dochodów per capita, gdyż 

jednostki te różnią się między sobą pod wieloma względami. Zróżnicowanie dochodów 

gmin jest bardzo duże (Borodo 2012, s. 99), obserwowane jest przy tym wyraźne teryto-

rialne zróżnicowanie zamożności gmin, które ujawnia się też w przekroju ich typów 

administracyjnych (Hryniewicz 2000, s. 55)1 i grup wyróżnionych ze względu na liczbę 

mieszkańców. 

Problematyka zróżnicowania dochodów własnych gmin jest ważna, dlatego że 

prowadzi ono do zróżnicowania możliwości wykonywania przez nie zadań publicznych, 

a tym samym nie sprzyja niwelowaniu, ujawniających się w przekroju terytorialnym, 

nierówności społecznych. Jest ona też aktualna, ponieważ obowiązujący w Polsce me-

chanizm wyrównujący dochody gmin jest dysfunkcyjny i podjęto prace mające na celu 

jego zmianę. 

Problem, wokół którego koncentruje się artykuł dotyczy zróżnicowania zdolno-

ści dochodowej gmin i skuteczności polityki wyrównawczej państwa w Polsce. Jego 

celem jest przedstawienie skali nierówności dochodowych i ocena efektów polityki wy-

równawczej państwa w odniesieniu do gmin wchodzących w skład województwa lubu-

skiego. Przy wykorzystaniu wybranych miar statystycznych odnoszących się do pomia-

ru rozproszenia i koncentracji zjawisk zbadano zróżnicowanie zdolności dochodowej 

                                                 
1 W 2013 r. dochody per capita w gminach wiejskich zawierały się w przedziale od 2226 zł do 45 832 zł, 
przy średniej krajowej 3223 zł; w miejsko-wiejskich w przedziale 2203 zł do 29 575 zł, przy średniej 
3052 zł; a w miejskich w granicach od 2194 zł do 20529, przy średniej 2942 zł. Analizując terytorialne 
zróżnicowanie dochodów z podatków i opłat lokalnych per capita zauważyć można, że najwyższe były 
one w gminach województwa zachodniopomorskiego (848 zł), a najniższe w gminach województwa 
małopolskiego, gdzie osiągnęły poziom zaledwie 420 zł (KR RIO 2014, s. 245 i 274). 
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gmin oraz wpływ otrzymania poszczególnych części subwencji ogólnej na wysokość 

tych dochodów i stopień ich zróżnicowania. Przyjęto, że formalnym wyrazem zdolności 

dochodowej gmin jest wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca 

w gminie (G), który rozpatrywany jest na tle wskaźnika dochodów podatkowych 

wszystkich gmin w Polsce (Gg). W artykule weryfikowane są tezy: 1. Mechanizm wy-

równawczy adresowany do gmin zmniejsza istniejące między nimi nierówności docho-

dowe, ale w sposób nieznaczny i nietrwały. 2. Część wyrów nawcza subwencji 

ogólnej jest najskuteczniejszym instrumentem zmniejszania zróżnicowania zdolności 

dochodowej gmin. 3. Pozostałe części subwencji w mniejszym stopniu oddziałują na 

zmniejszenie tego zróżnicowania. 

Ogólną charakterystykę gmin z rozpatrywanego województwa przygotowano na 

podstawie opracowań Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego 

w Zielonej Górze. Dane niezbędne do zobrazowania pierwotnego2 zróżnicowania do-

chodów podatkowych gmin (wskaźnik G i Gg) pobrano ze strony internetowej Mini-

sterstwa Finansów. Efekty polityki wyrównawczej państwa określono na podstawie 

informacji z bazy danych udostępnionej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Byd-

goszczy. 

Artykuł skonstruowano następująco. Po wprowadzeniu zdefiniowano pojęcie 

międzygminnych nierówności dochodowych oraz przedstawiono instrumenty ich wyrów-

nywania w Polsce. Dalej scharakteryzowano metodę badań i badaną populację. Kolejne 

punkty poświęcono zróżnicowaniu dochodów podatkowych gmin badanego wojewódz-

twa oraz efektom zasilania tych gmin dochodami z tytułu subwencji ogólnej. W zakoń-

czeniu odniesiono się do postawionych tez i wskazano kierunki dalszych badań. 

2. Pojęcie międzygminnych nierówności dochodowych i ogólna charakterystyka 

mechanizmu wyrównania finansowego dla gmin 

Przez zdolność dochodową gminy należy rozumieć maksymalne (potencjalne) 

dochody własne, jakie gmina może osiągnąć w (standardowych) warunkach określa-

nych przez organy państwa. Różnice w zdolności dochodowej oznaczają nadmierne – 

z punktu widzenia organów państwa – zróżnicowanie wysokości dochodów własnych 

per capita. Zróżnicowanie to określane jest mianem, prowadzących do zróżnicowania 

możliwości dostarczania lokalnych dóbr publicznych, międzygminnych nierówności 

                                                 
2 Pod pojęciem pierwotnego zróżnicowania zdolności dochodowej (dochodów podatkowych) gminy 
rozumieć należy różnice w wysokości dochodów podatkowych gmin per capita. 
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dochodowych. Nierównościom tym towarzyszą różnice w kosztach, wydatkach i po-

trzebach gmin per capita. Wyjaśnienie tych pojęć i relacji między nimi jest trudne (Bird 

i Vaillancourt 2007, s. 265) i wykracza poza ramy opracowania, dlatego przyjęto, że 

gminy różnią się wysokością ponoszonych wydatków na zadania własne, które są po-

chodną różnic w potrzebach wspólnoty lokalnej i w jednostkowych kosztach świadcze-

nia usług per capita. Z pojęciem tym wiąże się kategoria potrzeb wydatkowych gminy, 

które używane jest w znaczeniu środków niezbędnych do zaspokojenia jej potrzeb 

z zakresu obowiązkowych zadań własnych (głównie bieżących). 

Międzygminne nierówności dochodowe nie są tożsame z nierównościami do-

chodowymi między zamieszkującymi je ludźmi (nierównościami społecznymi). Celem 

transferów przekazywanych przez państwo gminom może być wprawdzie zmniejszanie 

nierówności społecznych, ale wtedy transfery te nie pełnią funkcji wyrównawczej, lecz 

są instrumentem finansowania zadań z zakresu polityki społecznej państwa (tj. wypłata 

świadczeń rodzinnych, pomoc w dożywianiu uczniów). Transfery wyrównawcze mogą 

się jednak przyczyniać do zmniejszenia nierówności społecznych, szczególnie wtedy, 

gdy w ich konstrukcji uwzględnia się zróżnicowane potrzeby gmin. 

Pomimo zróżnicowania zdolności dochodowej gminy wykonują taki sam zakres 

obowiązkowych zadań własnych (poza miastami na prawach powiatu). We współcze-

snych państwach tworzy się więc rozwiązania służące wyrównywaniu możliwości fi-

nansowania zadań między gminami silniejszymi i słabszymi finansowo. Obowiązujący 

od 2004 roku mechanizm wyrównania finansowego adresowany do gmin uregulowany 

jest w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jst) z 2003 roku (t.j. 

Dz.U. 2016, poz. 198). Można w nim wyróżnić podsystem transferów uzupełniających, 

na który składają się wyrównawcza i równoważąca część subwencji ogólnej oraz rezer-

wy subwencji i podsystem transferów refundacyjnych (część rekompensująca subwencji 

ogólnej oraz niektóre dotacje). W ustawie tej nie określono celu tych instrumentów, ale 

ich budowa świadczy o ich wyrównawczym charakterze. Niejasny jest jedynie charakter 

części oświatowej subwencji (Wernik 2011, s. 133; Ofiarski 2012, s. 217-226). Za trzon 

mechanizmu wyrównawczego uważa się subwencję ogólną, a w szczególności jej część 

wyrównawczą (por. Turała 2015, s. 190). 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzu-

pełniającej. Pierwszą otrzymują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 

mieszkańca (G), będący formalnym kryterium oceny zdolności dochodowej gmin 

w Polsce, jest niższy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 
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mieszkańca (Gg). W obu wskaźnikach ujmuje się potencjalne (a nie rzeczywiście zrea-

lizowane) dochody gmin z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków 

transportowych, od czynności cywilnoprawnych i opłacanego w formie karty podatko-

wej oraz z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej, a także udziału w podatku dochodowym 

od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Oba wskaźni-

ki wyliczane są na podstawie danych sprzed dwóch lat poprzedzających rok, na który 

ustalana jest część wyrównawcza. Zakres wyrównania dochodów gmin jest zróżnico-

wany, gminy podzielone są na trzy grupy w zależności od relacji wskaźnika G do Gg: 

G≤40%Gg, 40%Gg<G≤75%Gg, 75%Gg<G<92%Gg. Wyrównanie ma charakter pro-

gresywny, im niższe są dochody podatkowe gminy per capita, tym wyższą kwotę pod-

stawową per capita ona otrzymuje. Wyrównanie może nastąpić do poziomu 80% różnicy 

między średnim dochodem podatkowym gmin a dochodami podatkowymi danej gminy. 

Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od śred-

niej gęstości zaludnienia w kraju i która spełnia warunek: G<150%Gg. Gmina, która 

wypełnia tylko pierwsze kryterium, nie otrzymuje tej kwoty. Niewypłacona kwota zwięk-

sza część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Im niższa jest gęstość zaludnienia w 

gminie, tym wyższą kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ona otrzymuje. 

Obie kwoty części wyrównawczej finansowane są z dochodów budżetu państwa. 

Wyboru gmin, które otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej, dokonuje 

się na podstawie dwóch kryteriów. Pierwszym jest wysokość wydatków na wypłatę 

dodatków mieszkaniowych poniesionych przez gminę per capita, a drugim – wysokość 

dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z podatku 

rolnego i leśnego per capita. Gmina może otrzymać część równoważącą składającą się 

z dwóch odmiennie obliczonych kwot. Stopień wyrównania różnic w dochodach przy 

pomocy tego instrumentu nie został wprost określony, bo jest on uzależniony od wyso-

kości środków zgromadzonych na ten cel w budżecie państwa. Łączną kwotę tej części 

stanowi suma wpłat wyrównawczych gmin oraz niewypłaconej kwoty uzupełniającej 

części wyrównawczej. Gminy dokonują wpłat wyrównawczych, jeżeli wskaźnik 

G>150%Gg. Wysokość wpłaty per capita wynosi 20, 25 lub 30% nadwyżki wskaźnika 

G ponad wielkość przyjętą za punkt odniesienia, którą ustalono na poziomie 150, 200 

oraz 300% wskaźnika Gg. Wysokość rocznej kwoty wpłaty danej gminy jest tym więk-

sza, im większa jest przewaga wskaźnika G nad wskaźnikiem Gg oraz im więcej za-

mieszkuje ją mieszkańców. 
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Część oświatową subwencji ogólnej otrzymują wszystkie gminy, niezależnie od 

ich zdolności dochodowej i wysokości wydatków na zadania z zakresu oświaty. Kwotę 

tej części dla wszystkich jst określa się co roku w budżecie państwa (jest ona finanso-

wana z dochodów tego budżetu). Jest ona dzielona pomiędzy wszystkie jst z uwzględ-

nieniem: typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki, stopni 

awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i placówkach 

(Dz.U. 2015, poz. 513, art. 28). Przy obliczaniu tej liczby uwzględnia się ponad 40 róż-

nych wag, ale tylko tzw. wadze wiejskiej można przypisać efekt wyrównywania docho-

dów gmin (Wojdyga 2013). W zasadach podziału tej części nie uwzględnia się rzeczy-

wistego zróżnicowania zamożności gmin. 

3. Metoda badań i ogólna charakterystyka badanych gmin 

Podstawą pomiaru zróżnicowania zdolności dochodowej gmin był wskaźnik do-

chodów podatkowych na mieszkańca w gminie (G), który odniesiono do wskaźnika 

dochodów podatkowych obliczonego dla wszystkich gmin w państwie, łącznie z mia-

stami na prawach powiatu (mnpp), oznaczanego Gg. Oba wskaźniki są ogłaszane przez 

Ministerstwo Finansów. Odnoszenie wskaźników G do ogólnokrajowej wielkości prze-

ciętnej a nie średniej wojewódzkiej jest uzasadnione – ideą mechanizmu wyrównania 

finansowego jest zmniejszenie rozpiętości dochodów gmin w stosunku do średniej kra-

jowej, a nie jakiejkolwiek innej. Należy w tym miejscu przypomnieć, że wskaźniki G 

i Gg będące podstawą do ustalenia, która z gmin otrzyma część wyrównawczą subwen-

cji i, ewentualnie, będzie dokonywać wpłat wyrównawczych, oblicza się na podstawie 

danych sprzed dwóch lat poprzedzających rok budżetowy, czyli np. dochody podatkowe 

gminy w roku 2014 zostały wyliczone na podstawie danych z roku 2012. Badanie doty-

czy lat 2009-2014, jego początek zbiega się z wybuchem kryzysu gospodarczego, któ-

rego impulsem był upadek banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. a koniec wy-

znacza dostępność danych. 

Pierwotne (przed wyrównaniem) zróżnicowanie dochodów podatkowych gmin 

zbadane zostało przy pomocy następujących miar statystycznych: wskaźnik minimum 

i maksimum jako procent średniej, odchylenie standardowe, prosty i ważony liczbą lud-

ności współczynnik zmienności, współczynnik Giniego. Obliczeń dokonano też przy 

pomocy współczynnika koncentracji K. Kukuły. Miary te są stosowane także przez in-

nych autorów (m.in. Bird i Tarasov 2002; Czempas 2012; Kowalik 2013). Ich opis 

i zwięzłą interpretację zamieszczono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Charakterystyka porównawcza miar międzygminnych nierówności dochodowych 

Nazwa 
miernika 

Konstrukcja miernika Charakterystyczne cechy 

Wskaźnik 
minimum i 
maksimum 
jako procent 
średniej 

����ź����	
 = ��	
� ∗ 100%  

����ź������ = ����� ∗ 100%  

gdzie: ���� − gmina z najwyższym 
parametrem per capita; ��	
 – 
gmina z najniższym parametrem 
per capita; � – średnia krajowa 
danego parametru per capita  

Zmienną przyjętą do obliczeń może być dowolna 
mierzalna wielkość, np.: lokalny PKB, dochody 
(ogółem, własne, podatkowe, bieżące) gminy, 
wydatki (ogółem, na zadania własne, bieżące, 
inwestycyjne, na określone zadanie) gminy, kwo-
ta subwencji i dotacji (Bird i Tarasov 2002, s. 
12). Mankamentem obu wskaźników jest to, że 
wnioskowania na temat zróżnicowania cechy 
dokonuje się na przykładzie jednej jednostki 
(gminy), która może (choć nie musi) znacznie 
odbiegać od innych i nosić znamiona obserwacji 
odstającej. 

Odchylenie 
standardowe 
(SDU) 

��� = �∑ ��	 − ����	��   

gdzie: �	 – wartość badanego pa-
rametru w gminie � per capita; � – 
średnia dla całego państwa wartość 
badanego parametru per capita;   
− liczba gmin 

Obrazuje przeciętne odchylenie badanej cechy 
od średniej arytmetycznej. Im mniejsza jest war-
tość odchylenia, tym więcej jest obserwacji sku-
pionych wokół tej średniej. Większa wartość 
oznacza, że rozkład badanej cechy jest bardziej 
równomierny i więcej jest skrajnych wyników. 
Odchylenie wyraża się w tej samej jednostce, w 
której przedstawia się wartość badanej cechy. 

Prosty współ-
czynnik 
zmienności 
(CVU) 

!"� = #∑ ��	 − ���� 	 ��  

gdzie: 

�� = 1 $ �	
�

	��
 

gdzie: �	 − badany parametr w 
gminie � per capita;   − liczba 
gmin; �� – nieważona średnia 
krajowa badanego parametru 

Pokazuje rozproszenie cechy wokół średniej; 
przyjmuje wyniki od 0 do √ − 1. Jeżeli !"& = 0 
między gminami nie ma żadnych nierówności. 
Miernik może być nadmiernie wrażliwy na ob-
serwacje skrajne, także duża liczba badanych 
podmiotów może zniekształcać wyniki. 
Jest jedną z najczęściej stosowanych w literatu-
rze miar nierówności międzyregionalnych (Shan-
kar i Shah 2008, s. 145). Podaje się go zwykle w 
procentach. 

Ważony 
współczynnik 
zmienności 
(CVW)  

!"' = #∑  �)*+)�, -*.*
) , gdzie: 

� = $ �	
�

	��
/	0  

gdzie: /	 – liczba ludności w gmi-
nie; 0 – liczba mieszkańców w 
państwie  

Problem zbyt dużej liczby porównywanych jed-
nostek można przezwyciężyć stosując wskaźnik 
zmienności ważony liczbą mieszkańców (odset-
kiem liczby mieszkańców danej gminy w łącznej 
liczbie ludności danego państwa). Uniezależnia 
to wyniki od liczby i wielkości porównywanych 
jednostek. 
Miernik kształtuje się od 0, które oznacza idealną 

równość do #�1+2*�2* , który oznacza doskonałą 

nierówność, np. gdy jedna gmina dysponuje 
wszystkimi dochodami (Shankar i Shah 2008, s. 
145-146). Im wyższy jest ten współczynnik tym 
większa jest nierówność. 

Nieważony 
współczynnik 
Giniego (Gu) 

3& = ∑ ��	+
+��)*4*56 
,) , gdzie: 

 �7 = 1� ∑ �	
	+8  

Wyprowadza się go z krzywej Lorenza; obliczeń 
dokonuje się dla operacji uporządkowanych ro-
snąco (Gini 1912). Wyraża się go ułamkach lub 
w procentach (wtedy mówi się o wskaźniku lub 
indeksie Giniego). 
Współczynnik może być ważony i nieważony. W 
zależności od tego czy i czym jest ważony 
współczynnik przyjmuje różny zakres. Zazwyczaj 
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Nazwa 
miernika 

Konstrukcja miernika Charakterystyczne cechy 

podaje się, że kształtuje się od 0 dla doskonałej 
równości (braku koncentracji) do 1 oznaczające-
go doskonałą nierówność, czyli pełną koncentra-
cję (Kowalik 2013, s. 135).  

Współczynnik 
K. Kukuły 
(K t) 

9: = ;<=√<>∗#?∑ @*,B,C*56 D+√<+�
<+� ,  

gdzie: E	,: – udział �-tego obiektu w 
ogółem dla t-ego okresu (i = 1, 2, 
…, k; t = 1, 2, …, n); � – liczba 
badanych obiektów lub wariantów 
badanej zmiennej; � – liczba bada-
nych zmiennych lub okresów 

Przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 1. Przy 
równomiernym (egalitarnym) rozkładzie badane-
go zjawiska wartość współczynnika wynosi 0 
(Czempas 2012, s. 72). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji powołanych w tabeli. 
 

Ze względu na brak danych liczbowych na temat wysokości wszystkich przeka-

zywanych gminom transferów wyrównawczych, badanie ograniczono do subwencji 

ogólnej, która składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej3. Sku-

teczność mechanizmu wyrównawczego oceniono dokonując porównania kształtowania 

się wymienionych miar nierówności przed (sytuacja pierwotna) otrzymaniem subwen-

cji. Pierwotne zróżnicowanie wyznaczono za pomocą relacji między G i Gg, a wtórne 

(po otrzymaniu subwencji) opisano trzema wielkościami: 1) dochody podatkowe po-

większone o część wyrównawczą subwencji, 2) dochody podatkowe powiększone 

o część równoważącą subwencji, 3) dochody podatkowe powiększone o część oświato-

wą subwencji. Obliczono je dla każdej gminy per capita i odniesiono do analogicznych 

wielkości wyznaczonych dla wszystkich gmin w kraju. Do oceny wtórnego zróżnico-

wania dochodów podatkowych użyto współczynnik Giniego, ważony współczynnik 

zmienności i odchylenie standardowe. Jest to podejście analogiczne (Bird i Tarasov 

2002) lub podobne (Podstawka i Świrska 2010; Turała 2011) do stosowanego przez 

innych autorów. 

Badaniem objęto gminy województwa lubuskiego, które zajmuje powierzchnię 

13.988 km2 i jest 13 pod względem wielkości województwem w kraju. Zamieszkuje je 

1,02 mln osób, co plasuje je na przedostatnim miejscu pod względem ludności (GUS 

2014, s. 17). Na jego obszarze położone są 83 gminy, z których większość (49%) sta-

nowią jednostki wiejskie, a 39% gminy miejsko-wiejskie. W województwie tym są dwa 

miasta na prawach powiatu (Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra). W badaniu 

                                                 
3 W rozważaniach pominięto część rekompensującą subwencji ogólnej, która przekazywana jest zaledwie 
kilkunastu gminom w celu wyrównania ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od 
nieruchomości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref 
ekonomicznych. 



124 Sławomira Kańduła 
 

uwzględniono całość populacji gmin z tego województwa (razem z mnpp). Gminy te 

stanowią 3,35% ogółu jednostek samorządu gminnego w Polsce. 

Gminy tego województwa są zróżnicowane pod względem dochodów i wydat-

ków per capita (tabela 2). W 2013 roku przeciętne dochody gmin ogółem per capita 

wyniosły 3154,01 zł a zawierały się one w przedziale od 2700,29 zł w gminie miejsko-

wiejskiej Sulechów do 4907,39 zł w gminie wiejskiej Bobrowice, z tym że proporcje 

między sześcioma wyróżnionymi przedziałami tych dochodów były w zasadzie wyrów-

nane. Dochody własne wahały się od 857,57 zł w gminie miejsko-wiejskiej Małomice 

do 3315,21 zł (gmina Bobrowice), przy średniej 1637,53 zł (bez mnpp). W tym samym 

roku w Zielonej Górze dochody ogółem i własne per capita wyniosły odpowiednio 

4252,96 zł i 2374,81 zł, a w Gorzowie Wielkopolskim 3838,54 zł i 2090,85 zł. Naj-

większe skupisko gmin z niskim poziomem dochodów własnych, w tym podatkowych, 

występuje w części południowej województwa (USZG 2014, s. 7, 264-267, 276).  

W tym samym roku przeciętne wydatki ogółem per capita ukształtowały się na pozio-

mie 3061,81 zł (bez mnpp). Najmniej w przeliczeniu na mieszkańca wydała gmina 

miejsko-wiejska Kożuchów (2431,80 zł) a najwięcej gmina wiejska Pszczew (4983,71 

zł). Wydatki budżetowe Gorzowa Wielkopolskiego per capita wyniosły 3687,72 zł, 

a Zielonej Góry − 4308,10 zł. Proporcje między gminami, których wydatki ogółem za-

wierały się w sześciu wyróżnionych przedziałach były w zasadzie wyrównane, z tym że 

dominowały takie gmin, których wydatki per capita nie przekroczyły 2800,01 zł. 

 
Tabela 2. Dochody i wydatki budżetów gmina województwa lubuskiego per capita w 2013 roku 

Przedziały 
dochodów/wydatków 

Dochody ogółem per capita w zł Wydatki ogółem per capita w zł 

Liczba gmin Odsetek gmin Liczba gmin Odsetek gmin 

2800,00 i mniej 9 10,84 20 24,10 

2800,01 - 3000,00 15 18,07 14 16,87 

3000,01 - 3200,00 16 19,28 14 16,87 

3200,01 - 3400,00 11 13,25 14 16,87 

3400,01 - 3700,00 16 19,28 7 8,43 

3700,01 i więcej 16 19,28 14 16,87 
a – Razem z mnpp. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: (USZG 2014, s. 276, 308). 
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4. Pierwotne zróżnicowanie dochodów podatkowych gmin województwa lubu-

skiego na tle kraju 

Na wykresie 1 przedstawiono strukturę gmin województwa lubuskiego według 

relacji między wskaźnikami G i Gg w latach 2009 i 2014. W strukturze tej dominują 

gminy będące beneficjentami części wyrównawczej subwencji, które stanowią 75,9% 

wszystkich. W badanym okresie udział takich gmin zmalał o 14 pkt. proc. Widoczne są 

też przesunięcia w strukturze gmin beneficjentów – wzrósł odsetek gmin o dochodzie 

z przedziału 75%Gg<G<92%Gg. Obie obserwacje świadczą o zmniejszaniu się zróżni-

cowania dochodów tych gmin w odniesieniu do średniej krajowej. Należy zauważyć, że 

w województwie nie ma gmin skrajnie ubogich (G≤40%Gg), ale tylko jedna ma wskaź-

nik G na poziomie przekraczającym 150%Gg. Szczegółowe dane na temat zróżnicowa-

nia dochodów podatkowych gmin tego województwa zamieszczono w tabeli 3. 

 
Wykres 1. Gminy województwa lubuskiego według wskaźnika G w relacji do wskaźnika Gg 

 
* Gminy przyporządkowane do klas 40%Gg<G≤75%Gg oraz 75%Gg<G<92%Gg zawierają się 
w przedziale G<92%Gg. 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 
 

W latach 2009-2014 wskaźnik średnich dochodów gmin w Polsce wynosił od 

1119,2 zł do 1358,98 zł, zróżnicowane były też dochody podatkowe gmin województwa 

lubuskiego per capita. Dochody najbiedniejszej z nich stanowiły około 46-52% docho-

dów przeciętnych, a najbogatszej były od nich większe o około 60-70% (z wyjątkiem 

lat 2010 i 2014). W całym okresie najwyższe dochody podatkowe per capita wykazy-

wała gmina Bobrowice. Rozstęp między najbogatszą a najbiedniejszą gminą wynosił od 

około 1300 zł do 2300 zł. Należy zauważyć, że w latach 2011-2012 wskaźnik docho-

dów Gg oraz minimalny poziom dochodów podatkowych w tym województwie były 

niższe niż w roku 2010. W przypadku dochodów maksymalnych spadek taki (względem 
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roku 2011) jest widoczny w latach 2012-2013. Jest to efekt kryzysu gospodarczego oraz 

zmian w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych (Surówka 2013, s. 78). 

W rozpatrywanym okresie zróżnicowanie dochodów podatkowych gmin rosło o czym 

świadczy kształtowanie się odchylenia standardowego i współczynnika Giniego. Wska-

zania ważonego współczynnika zmienności i współczynnika Kukuły są inne, obrazują 

raczej utrzymywanie się zróżnicowania dochodów podatkowych lubuskich gmin w sto-

sunku do średniej krajowej, ewentualnie z nieznaczną tendencją spadkową. Niemniej 

jednak skala i tempo wyrównywania dochodów są zbyt niskie, o czym świadczy to, że 

najniższe dochody wykazywały te same gminy. W trzech z badanych lat (2009, 2010, 

2014) najbiedniejszą była gmina Kolsko, w dwóch Lipniki Łużyckie (2011-2012),  

a w jednym gmina Brzeźnica4. 

 
Tabela 3. Zróżnicowanie dochodów podatkowych gmin województwa lubuskiego na tle wskaźnika 
Gg w latach 2009-2014 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gg (zł) 1119,20 1210,61 1180,20 1195,67 1276,32 1358,98 

Min (zł) 539,07 610,84 550,68 547,64 596,10 711,51 

Max (zł) 1874,09 1752,19 2073,54 2021,03 2024,32 3074,16 

Min/śr (%) 48,17 50,46 46,66 45,80 46,70 52,36 

Max/śr (%) 167,45 144,74 175,69 169,03 158,61 226,21 

Max/min (%) 347,65 286,85 376,54 369,04 339,59 432,06 

Odchylenie standardowe (zł) 327,00 326,78 333,70 357,25 352,62 364,88 

Prosty współczynnik zmienności 0,292 0,270 0,283 0,299 0,276 0,268 

Ważony współczynnik zmienności  0,237 0,224 0,224 0,234 0,223 0,211 

Współczynnik Giniego 0,118 0,119 0,126 0,135 0,132 0,132 

Współczynnik Kukuły 0,144 0,139 0,137 0,138 0,130 0,121 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Bydgoszczy. 
 

Trudno jest w sposób jednoznaczny ocenić stopień zróżnicowania dochodów 

podatkowych gmin rozpatrywanego województwa na tle kraju. W literaturze (Grabiński 

1992, s. 91; Czempas 2012, s. 72) proponuje się trzy sposoby oceny koncentracji do-

chodów podatkowych (rozproszenia wskaźnika G względem Gg). Koncentracja jest 

niska, gdy jej miernik przyjmuje wartości z przedziału [0-0,2) lub [0-20); średnia, gdy 

zawiera się on w przedziale [0,2-0,5) lub [20-50), a wysoka, gdy jest on równy przy-

najmniej 0,5 lub 50. Przyjęcie tej skali upoważniałoby do stwierdzenia, że zróżnicowa-

nie dochodów gmin tego województwa na tle kraju jest niewielkie. Jednak odchylenie 

                                                 
4 Gmina ta miała najniższe dochody podatkowe także w latach 2006-2007. 
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standardowe wskazuje, że przeciętnie wskaźnik G odchyla się od wskaźnika Gg o około 

+/− 343 zł, a więc dość znacznie. Wysoki jest też rozstęp. 

5. Wpływ subwencji ogólnej na zróżnicowanie dochodów gmin województwa lubu-

skiego na tle kraju 

Na wykresie 4 przedstawiono zróżnicowanie dochodów gmin województwa lu-

buskiego mierzone współczynnikiem Giniego oraz efekt wyrównania. Na przestrzeni 

rozpatrywanych lat mechanizm wyrównawczy doprowadził do zmniejszenia zróżnico-

wania dochodów podatkowych gmin województwa lubuskiego względem gmin z całego 

kraju. Zgodnie z przewidywaniami największy efekt wyrównania osiągnięto przekazu-

jąc gminom część wyrównawczą subwencji ogólnej; współczynnik Giniego wynosił 

średnio 0,064 i był niższy od analogicznej miary obliczonej przed wyrównaniem o po-

łowę. Na początku badanego okresu część wyrównawczą otrzymywało 76% gmin tego 

województwa (63 jednostki), a w ostatnim roku – 61,4% (51 jednostek). Około 60% 

(ponad 30) gmin będących biorcami części wyrównawczej przed jej otrzymaniem miało 

dochody zawierające się w przedziale między 40% i 75% Gg. Po wyrównaniu dochody 

wszystkich gmin (otrzymujących tę część) zawierały się w przedziale między 75 a 92% 

Gg. Wynika z tego, że część wyrównawcza powoduje przede wszystkim wzrost docho-

dów gmin najbiedniejszych i biednych (większy był „ruch” gmin w ramach trzech prze-

działów, na które podzielone są gminy uprawnione do części wyrównawczej niż tych, 

które straciły prawo do części wyrównawczej). 

 
Wykres 4. Zróżnicowanie dochodów gmin województwa lubuskiego na tle kraju mierzone współ-
czynnikiem Giniego oraz efekt wyrównania 

 

Źródło: jak do tabeli 3. 
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Mniejszy efekt wyrównawczy należy przypisać części oświatowej subwencji 

ogólnej. W badanym okresie współczynnik Giniego obliczony z uwzględnieniem tej 

części osiągnął średni poziom 0,086. Część ta w mniejszym stopniu wpływa na zmniej-

szenie nierówności dochodowych między gminami, ponieważ otrzymują ją wszystkie 

gminy niezależnie od wysokości swoich dochodów. Być może efekt wyrównawczy był-

by większy, gdyby dokonać jego oceny w przekroju typów administracyjnych gmin5, co 

jednak wykracza poza ramy artykułu. Wydaje się jednak, że część oświatowa nie po-

winna spłaszczać dochodów podatkowych gmin per capita, gdyż jej celem jest finan-

sowanie szkół i innych placówek oświatowych. 

W praktyce w skali województwa żadnego znaczenia wyrównawczego nie ma 

najbardziej kontrowersyjna część subwencji, tj. równoważąca, choć może być ona istot-

na dla pojedynczych gmin. Współczynnik Giniego obliczony z uwzględnieniem tej czę-

ści subwencji kształtował się średnio na poziomie 0,125, co oznacza, że był wprawdzie 

niższy niż przed wyrównaniem, ale o 0,002. Na przykład w roku 2014, dochody naj-

biedniejszej, po otrzymaniu tej części, gminy wyniosły 763,29 zł per capita, a przed 

wyrównaniem − 711,51 zł. Dochody podatkowe gmin powiększone o tę część subwen-

cji odchylały się od średnich przeciętnie o około 343 zł, czyli w takim samym stopniu 

jak przed wyrównaniem. Wpłat wyrównawczych dokonuje jedna gmina (Bobrowice), 

a wyrównanie otrzymuje 51 jednostek. 

W badanych latach współczynnik Giniego obliczony z uwzględnieniem po-

szczególnych części był wprawdzie mniejszy od współczynnika obrazującego sytuację 

pierwotną, jednak zróżnicowanie wtórne zwiększa się (współczynnik nieznacznie, ale 

jednak rośnie), co oznacza że mechanizm wyrównawczy nie prowadzi do trwałego 

zmniejszenia zróżnicowania dochodów gmin. Tym samym nie zachęca on gmin do po-

większania dochodów podatkowych. 

W celu sprawdzenia poprawności wyciągniętych wniosków skuteczność mecha-

nizmu wyrównawczego oceniono także na podstawie kształtowania się ważonego 

współczynnika zmienności (wykres 5) oraz odchylenia standardowego (wykres 6). 

 
  

                                                 
5 Hipotezę tę można wywieść z konstrukcji części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, z której 
wynika, że większą jej kwotę uzyskują gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, ponieważ na wykształcenie 
jednego ucznia w szkołach położonych na terenach wiejskich gminie przysługuje wyższa kwota tej części 
niż w szkołach zlokalizowanych na obszarach miejskich. 
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Wykres 5. Zróżnicowanie dochodów gmin województwa lubuskiego mierzone ważonym współczyn-
nikiem zmienności oraz efekt wyrównania 

 
Źródło: jak do tabeli 3. 
 
Wykres 6. Zróżnicowanie dochodów gmin województwa lubuskiego mierzone odchyleniem stan-
dardowym oraz efekt wyrównania (w zł) 

 
Źródło: jak do tabeli 3. 
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do obliczonego przed wyrównaniem (na wykresie linie się pokrywają), co potwierdza 

brak skuteczności tej części subwencji w wyrównywaniu zróżnicowania dochodów po-

datkowych gmin. 

6. Zakończenie 

Gminy województwa lubuskiego charakteryzują się zróżnicowanym poziomem 

zamożności obrazowanym wysokością dochodów podatkowych per capita. Zróżnico-

wanie to (na tle kraju) można ocenić jako średnie. W całym okresie w strukturze gmin 

tego województwa dominowały jednostki relatywnie biedne, będące beneficjentami 

części wyrównawczej subwencji ogólnej, choć nie było wśród nich gmin najuboższych 

(G≤40%Gg). W gminach tych nastąpiło niewielkie zmniejszenie zróżnicowania docho-

dowego względem średniej krajowej. Różnice między wskaźnikiem Giniego obrazują-

cym zróżnicowanie dochodów przed i po zastosowaniu mechanizmu wyrównawczego 

są niewielkie w przypadku części równoważącej, średnie w odniesieniu do części 

oświatowej, a znaczne jeśli chodzi o część wyrównawczą. Podobne wskazania dało ba-

danie sytuacji dochodowej gmin przy użyciu ważonego wskaźnika zmienności. Pozy-

tywnie należy ocenić więc skalę i systematyczność zmniejszania zróżnicowania przy 

pomocy części wyrównawczej subwencji. 

W ten sam sposób skuteczność mechanizmu wyrównawczego ocenił też M. 

Turała (2015), który badał efekty wyrównywania nierówności dochodowych przy po-

mocy różnych transferów w wybranych jedenastu gminach. Odmiennej oceny dokonali 

M. Podstawka i A. Świrska (2010), którzy badali sytuację dochodową gmin wojewódz-

twa mazowieckiego (uwzględniali tylko część wyrównawczą). 

Wnioski płynące z badań przeprowadzonych na potrzeby tego artykułu upraw-

niają do częściowej falsyfikacji pierwszej hipotezy oraz potwierdzenia dwóch pozosta-

łych. Mechanizm wyrównawczy adresowany do gmin zmniejsza znacząco istniejące 

między nimi nierówności dochodowe (po przekazaniu części wyrównawczej współ-

czynnik Giniego przeciętnie zmniejszył się z 0,127 do 0,064). Efekt wyrównania jest 

jednak nietrwały, liczba gmin beneficjentów części wyrównawczej zmniejszyła się o 

niespełna 20%, a w kolejnych te same gminy należały do grupy jednostek biednych. 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest najskuteczniejszym instrumentem zmniej-

szania zróżnicowania zdolności dochodowej gmin. Część równoważąca subwencji 

ogólnej nie ma w praktyce żadnego znaczenia wyrównawczego (w skali województwa). 
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Odmienne zdanie ma W. Misiąg (2015, s. 24) który twierdzi, że najskuteczniejszym 

instrumentem wyrównawczym jest część oświatowa subwencji ogólnej. 

Badania omówione w artykule należy potraktować jako przyczynkowe. Do-

kładna ocena skuteczności mechanizmu wyrównawczego wymaga pogłębionych analiz. 

Badania powinny pójść w następujących kierunkach: wydłużenie horyzontu czasowego, 

rozszerzenie próby na większą liczbę gmin, zbadanie pierwotnego i wtórnego zróżni-

cowania dochodów gmin w trzech grupach algorytmicznych, na które podzielone są 

gminy, będące biorcami części wyrównawczej, ocena łącznego wpływu subwencji 

ogólnej na zróżnicowanie dochodów, analiza skuteczności mechanizmu wyrównawcze-

go w przekroju gmin, np. według typu administracyjnego, liczby mieszkańców. Intere-

sujące byłoby także zbadanie zróżnicowania dochodów gmin w ramach poszczególnych 

województw (odniesienie do średniej wojewódzkiej). Warto byłoby także przyjąć 

wspólne dla różnych badaczy stanowisko odnośnie najlepszych miar przestrzennego 

zróżnicowania dochodów i wydatków gmin, gdyż wnioski wyciągane na podstawie 

kształtowania się różnych mierników mogą być odmienne, a nawet sprzeczne. 
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Mi ędzygminne nierówności dochodowe i efekty ich wyrównywania (na przykładzie 
gmin województwa lubuskiego) 
W literaturze podkreśla się, że dochody polskich gmin są silnie zróżnicowane, co prze-
kłada się na zróżnicowane możliwości zaspokajania przez nie potrzeb społeczności lo-
kalnej, a tym samym nie sprzyja niwelowaniu, ujawniających się w przekroju teryto-
rialnym, nierówności społecznych. Jednocześnie dysfunkcyjny jest mechanizm wyrów-
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nywania tego zróżnicowania. Oba poglądy wyrażane są dość często, znacznie rzadziej 
prezentowane są dane obrazujące skalę tego zróżnicowania i efekty polityki wyrów-
nawczej państwa adresowanej do gmin. Problem badawczy, wokół którego koncentruje 
się artykuł dotyczy zróżnicowania i wyrównywania zdolności dochodowej gmin. Jego 
celem jest przedstawienie skali zróżnicowania zdolności dochodowej gmin, wyrażonej 
wskaźnikiem dochodów podatkowych per capita, i ocena efektów polityki wyrównaw-
czej państwa w odniesieniu do gmin województwa lubuskiego. Pomiaru zróżnicowania 
dochodów podatkowych gmin oraz oceny skuteczności mechanizmu wyrównawczego, 
uosabianego przez subwencję ogólną, dokonano przy pomocy wybranych miar staty-
stycznych odnoszących się do pomiaru rozproszenia i koncentracji zjawisk. Artykuł 
rozpoczyna wyjaśnienie pojęcia międzygminnych nierówności dochodowych oraz cha-
rakterystyka mechanizmu wyrównywania tych nierówności w Polsce. Dalej przedsta-
wiono metodę badań i badaną populację. Następnie zobrazowano zróżnicowanie do-
chodów podatkowych gmin badanego województwa oraz efekty ich wyrównywania. 
W zakończeniu odniesiono się do tez postawionych we wstępie oraz wskazano kierunki 
dalszych badań. 
Słowa kluczowe: gminy, nierówności dochodowe, mechanizm wyrównawczy, subwen-
cja ogólna, efekty polityki wyrównawczej państwa. 
 
Abstract 
Intermunicipal income inequalities and results of equalisation policy (on example 
of municipalities in Lubuskie province) 
There are significant disparities in the incomes of Polish municipalities, which trans-
lates into unequal levels of satisfying the needs of local communities. This, in turn, 
hampers the efforts to reduce social inequalities visible in the territorial division. At the 
same time, the mechanism of reducing these inequalities among municipalities is in 
itself dysfunctional. Both kinds of criticism are expressed quite frequently. Much more 
seldom, however, data are presented to illustrate the scale of these inequalities and the 
results of the government's efforts to reduce them. The research problem on which this 
article concentrates concerns intermunicipal income inequalities and efforts to level 
them out. The aim of this article is to present the scale of disparities in income-
generating capacities of municipalities expressed by the indicator of tax revenues per 
capita, as well as to evaluate the results of the government's equalisation policy with 
respect to the municipalities of the lubuskie province. In order to measure the differ-
ences in tax incomes of the municipalities and to evaluate the efficiency of the compen-
sation mechanism in the form of the general subsidy (subwencja ogólna), the author 
used selected statistical measures applicable to the measurement of dispersion and con-
centration of financial phenomena. The article begins with the explanation of the notion 
of intermunicipal income inequalities and the characteristics of the Polish compensation 
mechanism. Then, the research method and the studied population are described. This is 
followed by the presentation of income disparities between municipalities in the studied 
province as well as the results of the equalisation policy. In the conclusion, the author 
refers back to the theses put forward in the introduction and indicates possible directions 
of further research. 
Keywords: municipalities, income inequalities, equalisation mechanism, general subsi-
dy, results of the government's equalisation policy. 


