
 

 

Finanse samorządowe. Nowe wyzwania. Bieżące i perspektywiczne. 

Beata Filipiak 

W warunkach kryzysu finansów publicznych szczególnego znaczenia nabiera problematyka 

efektywnego gospodarowania finansami samorządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

problematyki ryzyka. W książce dokonano kompleksowej analizy uwarunkowań wiązanych z 

gospodarowaniem finansami samorządowymi w warunkach ryzyka. Przedstawiono 

propozycje działań bieżących oraz długoterminowych (również o charakterze strategicznym), 

które mają na celu trwałą poprawę efektywności oraz podejmowanie optymalnych decyzji w 

warunkach ryzyka przez gospodarujących finansami samorządowymi. W szczególny sposób 

zaakcentowano kierunki zastosowania nowoczesnych instrumentów gospodarowania 

finansami samorządowymi, umożliwiających zwiększenie efektywności alokacji zasobów 

finansowych w warunkach ryzyka.  

 

 

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Marzanny Poniatowicz:  

 

Monografia doskonale wypełnia dotychczasową lukę na polskim rynku wydawniczym w 

kwestii problematyki efektywnego gospodarowania finansami jednostek samorządu 

terytorialnego (do tej pory nie ukazało się tak kompleksowe opracowanie w tym zakresie), 

stanowiąc istotny wkład w rozwój nauki finansów publicznych.  

 

 

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Emilii Denek:  

 

Autorka rozpatruje nie tylko całościowo problemy finansów samorządowych, lecz także na tle 

całości funkcji i zadań JST, odnosząc się do warunków Polski, ale z uwzględnieniem 

niektórych rozwiązań w innych krajach. Spojrzenie całościowe na działalność JST uzupełnia 

jeszcze jedno kryterium zwiększania efektywności decyzji, w tym dotyczących alokacji 

zasobów finansowych, a mianowicie podejmowanie decyzji bieżących w ścisłym powiązaniu z 

przewidywaniami perspektywicznymi, odnośnie do ich skutków, nowych zadań, zmiany 

uwarunkowań gospodarowania otoczenia zewnętrznego omawianych jednostek i ryzyka.  
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