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Streszczenie 
Od 2014 roku obowiązują nowe formuły zindywidualizowanego limitowania zadłużenia 
jednostek samorządu terytorialnego dostosowujące jego poziom do zdolności płatniczej 
każdej z nich blokując tym samym nadmierny wzrost długu. Przewidziane dla Polski 
środki nowej perspektywy finansowej 2014–2020 wymagają współfinansowania 
realizowanych przedsięwzięć w warunkach wprowadzonych ograniczeń. Implikuje to 
celowość wykorzystania niestandardowych źródeł finansowania inwestycji 
komunalnych. W pracy przedstawiono metody, które nie są powszechnie stosowane w 
naszym kraju, choć ich wprowadzenie może stymulować wzrost aktywności 
inwestycyjnej samorządów. Wymaga to badań, które umożliwiłyby określenie obszarów 
stosowania tych form i oceny związanego z tym ryzyka. 

 

Abstract 
The growing public debt caused the need to suspend the first prudential threshold 
which enabled the adoption of the budget for 2014. The formulas individualising the 
indebtedness of local government entities were introduced adapting its level to their 
payment capacity and thus impeding the debt growth. Under the arrangements of new 
financial perspective 2014–2020, favourable for Poland, and functioning debt 
limitations, the need has arisen to search for the most convenient sources of financing 
the communal investment. This study presents methods which are not commonly 
applied in our country although their implementation could prompt the investment 
activity of local governments. This calls for extensive studies which would allow 
specifying the areas of application of these forms, evaluating the associated risks, 
determining and propagating the procedures for optimisation of complex contracts. 
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