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Obligacje przychodowe, jako in-
strument z założenia przezna-
czony do finansowania projek-

tów inwestycyjnych realizowanych przez 
sektor samorządowy ma przyciągnąć 
inwestorów zainteresowanych aktywa-
mi o długim horyzoncie inwestycyjnym, 
zapewniając im w zamian dodatkowe 
elementy zmniejszające ryzyko, właściwe 
wyłącznie dla tego rodzaju papierów. 
Należy przy tym zaznaczyć, że specyficz-
ne mechanizmy wbudowane w obligacje 
przychodowe nakładają na emitentów 
pewne dodatkowe ograniczenia i obo-
wiązki, których spełnienie zarówno w fazie 
organizacji emisji, jak również w trakcie 
obsługi emisji jest kluczowe dla pozyska-
nia finansowania w tej formie. Mając to 
na uwadze, należy wyodrębnić kilka klu-
czowych aspektów praktycznych, z jakimi 
stykają się emitenci oraz podmioty rozwa-

żające pozyskanie finansowania poprzez 
emisję obligacji przychodowych.

Zdolność emisyjna

Za punkt wyjścia przy rozważaniu emisji 
obligacji przychodowych należy przyjąć 
ustalenie tzw. zdolności emisyjnej, tj. czy 
podmiot zamierzający przeprowadzić 
emisję jest do tego uprawniony, w tym celu 
zalecane jest przeprowadzenie badania do-
kumentów korporacyjnych potencjalnego 
emitenta, struktury jego udziałowców lub 
ewentualnych powiązań kontraktowych 
pod kątem spełnienia wymagań art. 23a 
ustawy o obligacjach. 
Literalna interpretacja postanowień usta-
wy o obligacjach wskazuje, że jedynym 
przedmiotem działalności emitenta obli-
gacji przychodowych może być zaspoka-
janie potrzeb społeczności lokalnych lub 

wykonywania zadań z zakresu użyteczno-
ści publicznej, co wskazywałoby, że spółka 
nie może nawet potencjalnie prowadzić 
innej działalności. Przy takiej interpretacji 
wielu potencjalnych emitentów – spółek 
komunalnych ma problem ze spełnie-
niem wymagań ustawy w tym zakresie ze 
względu na bardzo szeroko zdefiniowany 
w dokumentach założycielskich przed-
miot działalności, który znacznie wy-
kracza poza ramy określone w ustawie. 
W takim przypadku może być konieczna 
modyfikacja dokumentów założycielskich 
emitenta (umowy spółki lub statutu). Po-
nieważ w wielu przedsiębiorstwach z sek-
tora samorządowego występuje problem 
bardzo szeroko określonego przedmiotu 
działalności, uzasadniona wydaje się być 
nowelizacja ustawy o obligacjach, która 
nie pozostawiłaby wątpliwości, że nad-
rzędnym celem jest, aby głównym (a nie 

Paweł Makarewicz

Wydaje się, że lista zalet obligacji przychodowych jest znacznie 
dłuższa od wyzwań, jakie niesie za sobą ten instrument.
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jedynym) przedmiotem działalności emi-
tenta było zaspokajanie potrzeb społecz-
ności lokalnych lub wykonywanie zadań 
z zakresu użyteczności publicznej.

Definicja przedsięwzięcia

Prawna definicja przedsięwzięcia na-
stręcza pewnych trudności, bo ustawa 
o obligacjach nie zawiera takiej definicji. 
W tym przypadku można posiłkować 
się jedynym aktem prawnym zawierają-
cym definicję przedsięwzięcia, tj. ustawą 
o partnerstwie publiczno-prywatnym z 28 
lipca 2005 r. Precyzyjne zdefiniowanie jest 
istotne z punktu widzenia ustalenia ma-
jątku przedsięwzięcia oraz przychodów 
z niego. Przedsięwzięcie może być zdefi-
niowane w sposób „wąski” i np. dotyczyć 
aktywów nabywanych z emisji obligacji 
przychodowych lub „szeroki” i dotyczyć 
wielu rodzajów aktywów. W tym miejscu 
należy pamiętać, że określenie przedmio-
tu przedsięwzięcia pociąga za sobą m.in. 
brak możliwości ustanawiania zabezpie-
czeń na tym majątku oraz jego wyjęcie 
z masy upadłościowej. 

Wskazanie źródeł przychodu

Z punktu widzenia ryzyka spłaty obligacji 
przychodowych kluczowym elementem 
jest określenie strumieni(a) przychodów, 
z których dokonana będzie spłata obli-
gacji. Przychody takie powinny charakte-
ryzować się przewidywalnością, wysokim 
prawdopodobieństwem ich uzyskania 
w trakcie realizacji i spłaty obligacji przy-
chodowych. Przychody stanowiące źródło 
spłaty obligacji nie muszą być ograniczone 
wyłącznie do uzyskanych z finansowane-
go przedsięwzięcia, lecz mogą pochodzić 
również z innych przedsięwzięć realizo-
wanych przez emitenta.
Musimy pamiętać, że bardzo często inwe-
stycje finansowane ze środków z emisji ob-
ligacji przychodowych są zadaniami włas-
nymi jednostek samorządu terytorialnego 
( JST) realizowanymi przy pomocy przed-
siębiorstw komunalnych. Dlatego JST nie 
może odciąć się od tego projektu, pozosta-

wiając go realizacji swojej spółce i dlatego 
również tak ważnym aspektem jest wspar-
cie realizowanego przedsięwzięcia, które 
zapewni odpowiedni poziom przychodów 
oraz ramy organizacyjne umożliwiające 
funkcjonowanie przedsięwzięcia zgodne 
z przyjętymi założeniami. Wsparcie takie 
nie zawsze musi mieć wymiar czysto finan-
sowy, zaś kluczowym aspektem jest taka 
konstrukcja wsparcia, która nie obciąży jej 
wskaźników zadłużenia.
Biorąc pod uwagę:
n  kapitałochłonność inwestycji realizowa-

nych w sektorze samorządowym; 
n  długi zwrot z inwestycji; 
n  niekomercyjny charakter realizowanych 

przedsięwzięć
oczekiwany okres finansowania jest znacz-
nie dłuższy niż w przypadku projektów 
komercyjnych, przez co instrument finan-
sujący powinien również charakteryzować 
się długim terminem zapadalności dopaso-
wanym specyfiki realizowanych inwestycji.

Funkcjonowanie  
rachunku przychodów
Jednym z istotnych zobowiązań z punktu 
widzenia bieżącej płynności emitenta oraz 
pewności regulowania zobowiązań z tytułu 
obligacji przychodowych jest obowiązek za-
pewnienia wpływu przychodów na rachu-
nek bankowy przeznaczony wyłącznie do 
ich gromadzenia (art. 23b ustawy o obliga-
cjach). Dodatkowym ograniczeniem dyspo-
nowania przychodami, do których emitent 
udzielił prawa pierwszeństwa posiadaczom 
obligacji przed innymi wierzycielami jest 
zakaz wykorzystania ich jako przedmiotu 
zabezpieczenia, zastawem lub cesji.
Emitent może dokonywać wypłat z ww. 
rachunku w innym celu niż zaspokojenie 
roszczeń posiadaczy obligacji jedynie kwot 
przewyższających kwotę wystarczającą na 
pokrycie roszczeń wynikających z obligacji 
w okresie następnych 12 miesięcy, o ile taką 
możliwość przewidziano w warunkach 
emisji obligacji. W praktyce oznacza to ko-
nieczność zapewnienia sobie przez spółkę 
strumienia przychodów, które pozwolą mu 
na bieżąco prowadzić działalność.

W praktyce emitent powinien zapewnić, 
że wszystkie zdefiniowane przychody 
będą wpływały na wyżej wymieniony ra-
chunek, co oznacza, iż na przykład usłu-
gobiorcy będą przekazywali środki bezpo-
średnio na ten rachunek przez cały okres 
finansowania. Dogodnym rozwiązaniem 
ułatwiającym emitentowi monitorowanie 
płatności oraz stanu środków zgromadzo-
nych na rachunku przychodów, zwłaszcza 
w sytuacji masowych płatności, takich jak 
opłaty za usługi wodno-kanalizacyjne, są 
usługi bankowe związane z pobieraniem 
płatności, ich identyfikacją i późniejszym 
zarządzaniem (tzw. usługi „collect’owe”).
Środki zgromadzone na rachunku przy-
chodów nie podlegają egzekucji do wyso-
kości kwoty zobowiązań z obligacji przy-
chodowych.
Czynnikiem ograniczającym ryzyko inwe-
storów jest wyłączenie środków zgroma-
dzonych na rachunku przeznaczonym do 
gromadzenia przychodów z przedsięwzię-
cia na mocy przepisów ustawy o obliga-
cjach (art. 23c) z masy upadłości emitenta. 
Otwarcie postępowania upadłościowego 
lub likwidacyjnego emitenta powoduje, 
że zobowiązania z obligacji przychodo-
wych stają się natychmiast wymagalne, 
zaspokojenie roszczeń posiadaczy obliga-
cji następuje ze składników majątkowych 
przedsięwzięcia, z pierwszeństwem przed 
innymi wierzycielami emitenta.
Kolejnym ograniczeniem z punktu wi-
dzenia emitenta obligacji przychodowych 
jest zakaz zbywania oraz obciążania skład-
ników majątku przedsięwzięcia za wyjąt-
kiem sytuacji, gdy zbycie jest dokonywane 
w ramach prawidłowej gospodarki, nie 
powodując istotnego zmniejszenia warto-
ści tego przedsięwzięcia.

Obowiązki informacyjne 
emitenta
Emitent obligacji przychodowych oprócz 
obowiązków informacyjnych, którym 
podlegają wszyscy emitenci obligacji jest 
zobowiązany:
n  udostępnić posiadaczom obligacji co 

najmniej na dwa tygodnie przed każ-
dym terminem wypłaty świadczeń 
z obligacji, jednakże nie rzadziej niż raz 
w roku, sprawozdanie zawierające dane 
o sumie przychodów z przedsięwzię-
cia, które wpłynęły na rachunek, oraz 
o kwotach wypłaconych posiadaczom 
obligacji oraz emitentowi w okresie od 
ostatniej wypłaty świadczeń; 

n  udostępnić omówienie struktury przy-
chodów z przedsięwzięcia oraz struktu-
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ry kosztów ponoszonych przez emiten-
ta na utrzymanie przedsięwzięcia w tym 
okresie;

n  ogłosić po wyemitowaniu obligacji 
w dwóch dziennikach, w tym co naj-
mniej jednym ogólnopolskim, łączną 
wysokość zadłużenia z tytułu tych obli-
gacji oraz wskazać przedsięwzięcie.

Organizacja emisji

Praktyka rynkowa organizacji emisji obli-
gacji przychodowych w Polsce (dotychczas 
zostały zorganizowane tylko dwa programy 
emisji obligacji przychodowych przez dwa 
banki) wskazuje, że ze względu na czaso-
chłonność, złożoność procesu organizacji 
oraz konieczność spełnienia szeregu wy-
mogów prawnych może być efektywnym 
instrumentem finansującym inwestycje 
sektora samorządowego w odniesieniu do 
projektów o większej wartości. Finansowa-
nie niewielkich bądź rozdrobnionych pro-
jektów obligacjami przychodowymi może 
okazać się nieefektywne z punktu widzenia 
emitenta, bo bez względu na wartość emisji 
zakres prac pozostaje bez zmian. 
W związku z tym ważnym aspektem or-
ganizacji emisji obligacji przychodowych 
z punktu widzenia potencjalnego emi-
tenta jest zatrudnienie instytucji pełniącej 
rolę organizatora emisji, która posiada 
odpowiednie doświadczenie w zakresie 
organizacji emisji obligacji, dzięki czemu 
będzie w stanie sprawnie koordynować 
cały proces i zakończyć emisję sukcesem, 
tj. pozyskaniem finansowania w zakłada-
nej wielkości. Organizator emisji obliga-
cji (najczęściej bank) powinien posiadać 
również szeroką bazę inwestorów zain-
teresowanych tego typu instrumentami. 
Docelową grupą są przede wszystkim 
inwestorzy instytucjonalni poszukujący 
aktywów o długim horyzoncie inwesty-
cyjnym, atrakcyjnej rentowności oraz 
akceptowalnym poziomie ryzyka. Wśród 
tego typu inwestorów należy wymienić 
przede wszystkim fundusze emerytalne, 
fundusze inwestycyjne oraz banki.
Jak pokazuje doświadczenie, emisji obli-
gacji przychodowych nie da się przygo-

tować w ciągu jednego miesiąca. Wiele 
czynności lub analiz należy przeprowa-
dzić przed podjęciem ostatecznej decyzji 
o wyborze takiego instrumentu. Dlatego 
niezmiernie ważne jest możliwe wczesne 
skontaktowanie się z bankami, które prze-
prowadziły takie emisje i które mogą słu-
żyć wsparciem przy określaniu wstępnych 
założeń finansowania.
Kolejnym istotnym elementem całego pro-
cesu organizacji emisji obligacji jest ocena 
ratingowa nadana przez niezależną agencję 
ratingową, która weryfikuje transakcję pod 
względem ekonomicznym oraz prawnym. 
Dzięki takiej ocenie potencjalni inwestorzy 
bez dokonywania analiz we własnym za-
kresie otrzymują informację na temat ryzy-
ka związanego z inwestycją w obligacje.
Udział emitenta w procesie ratingowym 
polega na: 
n  dostarczeniu wymaganych przez agen-

cję informacji o emitencie (sytuacja 
finansowa, struktura organizacyjna, 
plany rozwojowe) oraz o finansowanym 
przedsięwzięciu; 

n  udziale zarządu emitenta w spotkaniach 
z analitykami agencji.

Musimy pamiętać, że ocena transakcji tego 
typu wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem 
jednostki samorządowej, która jest jej ele-
mentem. Z tego powodu, agencja ratin-
gowa dokonuje również weryfikacji wia-
rygodności samego „sponsora” transakcji. 
Należy przy tym zaznaczyć, że agencja po 
nadaniu oceny ratingowej dla emisji obli-
gacji dokonuje jego corocznej weryfikacji, 
co wiąże się z przekazywaniem informacji 
oraz spotkaniem zarządu emitenta z przed-
stawicielami agencji ratingowej.
Ocena ratingowa emisji obligacji przy-
chodowych nadana przez jedną z reno-
mowanych agencji (Fitch Ratings, Stan-
dard & Poor’s lub Moody’s) ma kluczowy 

wpływ na powodzenie transakcji z uwagi 
na oczekiwania potencjalnych inwestorów 
instytucjonalnych.

Wnioski

Obligacje przychodowe są szczególnym 
rodzajem obligacji, które dzięki swojej 
specyficznej konstrukcji powinny znaleźć 
szersze niż dotychczas zastosowanie w fi-
nansowaniu inwestycji sektora komunal-
nego w naszym kraju. 
Konieczność realizacji wielu projektów 
inwestycyjnych wchodzących w zakres 
kompetencji jednostek samorządu teryto-
rialnego realizowanych bezpośrednio, za po-
średnictwem przedsiębiorstw komunalnych 
lub też za pośrednictwem innych podmio-
tów świadczących usługi na ich rzecz spra-
wia, że zarządy tych podmiotów stają przed 
wyzwaniem operacyjnym, jakim jest reali-
zacja tych inwestycji, oraz ekonomicznym, 
jakim jest zapewnienie finansowania.
Realizacja wielu projektów inwestycyj-
nych o charakterze infrastrukturalnym 
w stosunkowo krótkim czasie, będących 
często zadaniami własnymi jednostek 
samorządu terytorialnego sprawia, że sek-
tor samorządowy (jednostki samorządu 
oraz spółki komunalne) zmuszony jest 
do poszukiwania alternatywnych źródeł 
finansowania tych inwestycji mogących 
zapewnić środki finansowe dostosowa-
ne do specyfiki prowadzonej działalności 
oraz inwestycji.
Niewątpliwie, obligacje przychodowe są 
bardzo interesującym instrumentem, który 
umożliwia pozyskanie środków finanso-
wych na realizowane projekty. Jednakże ze 
względu na jego większe bezpieczeństwo 
posiada również wiele dodatkowych roz-
wiązań strukturalnych, które wprowadzają 
pewne ograniczenia dla ich emitentów.   n
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