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Metody analityczne w zarządzaniu finansami jednostek samorządu 
terytorialnego 
Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego (JST) jest procesem złożonym, wymagającym stosowania licznych 
narzędzi wspomagających działalność tych podmiotów, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i inwestycyjnym. Rozwój 
licznych koncepcji zarządzania publicznego wykreował na przestrzeni lat różne metody i instrumenty wykorzystywane 
w gospodarce budżetowej JST. Odchodzenie od tradycyjnego modelu zarządzania finansami w sektorze publicznym (Public 
Administration) oraz propagowanie takich koncepcji, jak New Public Management, Public Governance, Local Governance, 
czy Good Governance, są pojmowane jako warunek konieczny wobec podnoszenia efektywności działań i  racjonalnego 
gospodarowania zasobami publicznymi JST. Za priorytet funkcjonowania JST uznaje się dążenie do oferowania jak 
najlepszej jakości usług publicznych, w związku z czym coraz częściej decydują się one na wprowadzanie rozwiązań 
warunkujących usprawnianie wspomnianego procesu. Motywem przewodnim monografii jest przybliżenie metod 
analitycznych wykorzystywanych w procesie zarządzania JST, zwłaszcza w zakresie gospodarki budżetowej. Głównym 
celem opracowania jest systematyka podstawowych pojęć dotyczących zarządzania JST, w szczególności roli analizy 
finansowej w procesie zarządzania finansami badanych podmiotów. Tak postawiony cel pracy determinował układ 
poszczególnych czterech części monografii. Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pierwszej części, na tle 
genezy rozwoju, organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce przedstawiono teoriopoznawcze aspekty 
koncepcji zarządzania publicznego oraz modele sprawności organizacyjnej JST, w szczególności wybrane aspekty metody 
Korelacyjnych Klastrów Krytycznych (KKK) w ocenie efektywności JST. Empiryczny wymiar podjętych rozważań 
teoretycznych stanowi próba oszacowania wpływu klastrów krytycznych na stabilność procesu zarządzania przykładową 
JST. Cześć druga monografii została poświęcona problematyce zarządzania finansami JST, ze szczególnym uwzględnieniem 
roli analizy finansowej w tym procesie. Podjęto również empiryczną próbę oceny kondycji finansowej JST województwa 
podkarpackiego przy zastosowaniu analizy wskaźnikowej. Część trzecia prezentuje teoretyczne ujęcie analizy wskaźnikowej 
w ocenie gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Empiryczny wymiar treści przedstawionych w części 
trzeciej stanowi próba analizy finansowej gospodarki budżetowej JST województwa śląskiego na tle JST w Polsce, którą 
zawarto w części czwartej monografii.  
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