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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer ra-
portu specjalnego dotyczącego obligacji ko-
munalnych. W tym roku postanowiliśmy zająć 
się szczególnym ich rodzajem, tzw. obligacjami 
przychodowymi. Nie jest to instrument po-
wszechnie znany i szeroko stosowany w Pol-

sce. Dotychczas zostały przeprowadzone zaledwie dwie emisje tego 
typu papierów. Pierwsza przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 
w Bydgoszczy sp. z o.o. (MWiK). Przychody zostały przeznaczo-
ne na sfinansowanie budowy i modernizację sieci wodociągowej 
i oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy. Drugi program wyemitowany 
został przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź sp. 
z o.o., a zebrane środki zostały wykorzystane do finansowania bu-
dowy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (ŁTR). Obydwa przed-
siębiorstwa w całości należą do miast.
Dwie emisje to na kraj o takim potencjale gospodarczym jak 
Polska zdecydowanie mało. W tym numerze raportu staramy się 
przekonać Państwa, że właśnie ten rodzaj obligacji komunalnych 

wydaje się idealnym rozwiązaniem w trudnych czasach kryzysu 
zarówno dla emitenta, jak i inwestora. Z jednej strony bowiem 
zapewnia stosunkowo tani kapitał dla finansowania rozmaitych 
przedsięwzięć, a drugiej – daje wysokie bezpieczeństwo inwesty-
cji, a jednocześnie gwarantuje inwestorom pewne i niemałe do-
chody z perspektywą stabilnego wzrostu. 
Rzecz to niebagatelna w czasach, gdy indeksy giełdowe straciły 
już połowę wartości, banki skądinąd słusznie zaostrzyły kryteria 
przyznawania kredytów nie tylko dla gospodarstw domowych 
i właśnie zdecydowanie tną wyśrubowane w ostatnich miesiącach 
do granic rozsądku tabele z oprocentowaniem lokat.
Raport ten nie powstałby bez udziału wielu znakomitych osób. 
W tym miejscu chciałem szczególnie podziękować Panu Nor-
bertowi Jeziolowiczowi ze Związku Banków Polskich za meryto-
ryczną opiekę nad dodatkiem. A także zespołowi polskiego od-
działu agencji ratingowej Fitch Ratings za udostępnione i szeroko 
wykorzystane w raporcie materiały.

Przemysław Puch
redaktor prowadzący raportu

W raporcie

Czas obligacji 
przychodowych

Sposób na trudne czasy  
na rynku finansowym 35–37
Robert Gruszka

Perspektywy finansowania  
długoterminowego  
w 2009 roku 38–40
Jacek Dąbrowski

Ryzyko związane z emisją  
przychodowych instrumentów  
finansowych 42–44
Przemysław Puch

Prawne aspekty emisji 45–47
Michał Kurzyński, Zbigniew Skórzyński

Dobry sposób na finansowanie  
budownictwa czynszowego 48–53
Bolesław Meluch, Zbigniew R. Wierzbicki

Zagadnienia praktyczne emisji 54–56 
Paweł Makarewicz

MWiK Bydgoszcz i MPK Łódź  
skorzystały pierwsze 57–60 
Przemysław Puch

Jak powinna być zmieniona  
ustawa o obligacjach  
– postulaty Związku  
Banków Polskich 61–63
Norbert Jeziolowicz

Dobre dla przedsięwzięć  
gminnych 64–66
Rozmowa z Mirosławem  
Dudzińskim, Fitch Ratings
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