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Drugi program wyemitowany 
został przez Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne 

Łódź sp. z o.o. Firma ta świadczy usługi 
tramwajowego i autobusowego transportu 
publicznego. Obydwa przedsiębiorstwa 
w całości należą do miast (zarówno Łódź, 
jak i Bydgoszcz mają 100 proc. udziałów 
w tych spółkach). Obligacje przychodowe 
MPK Łódź zostały wykorzystane do fi-
nansowania budowy Łódzkiego Tramwa-
ju Regionalnego (ŁTR).

MWiK: nawet 600 mln zł

Jak zauważają Elżbieta Kamińska i Ar-
kadiusz Wicik, analitycy Agencji Fitch 
Ratings w wydanym w październiku br. 
opracowaniu „Obligacje przychodowe 
w Polsce” (pełna treść raportu na stronach 
www.fitchratings.com), był to pierwszy 
program emisji tego typu papierów w Pol-
sce wyemitowanych pod rządami ustawy 
o obligacjach. Był to także pierwszy pro-
gram, któremu rating nadała renomowana 
Agencja Fitch Ratings.
Zgodnie z programem obligatariusze pa-
pierów MWiK posiadają prawo pierw-
szeństwa przed innymi wierzycielami do 
zaspokojenia swoich roszczeń ze składni-
ków majątku i dochodów z działalności 
przedsiębiorstwa (w tym przypadku cała 
działalność oraz wszystkie przychody zo-
stały zdefiniowane jako przedsięwzięcie).
Zgodnie z wymogami ustawy o obliga-
cjach przychody z przedsięwzięcia wpły-
wają na wydzielony rachunek bankowy 
zwany „rachunkiem przedsięwzięcia”. 
MWiK nie może wydatkować z niego 

środków na cele inne niż zaspokojenie 
roszczeń inwestorów. Dokonywanie wy-
płat z rachunku przedsięwzięcia na inne 
cele jest możliwe, tylko jeśli środki na nim 
zgromadzone są wystarczające do obsługi 
12-miesięcznych zobowiązań emitenta 
wobec obligatariuszy (dotyczy to zarówno 
odsetek, jak i wykupu rzeczonych instru-
mentów).
Wartość programu obligacji przycho-
dowych MWiK może być powiększona 
z 400 do 600 mln zł. Do końca września 
2008 r. wartość wyemitowanych papierów 
wyniosła 220 mln zł. Pozostała część pro-
gramu obligacji przychodowych zostanie 
wyemitowana do końca 2010 r. Jak za-

uważają autorzy raportu Fitch Ratings 
obligacje przychodowe są drugim co do 
wielkości, po dotacjach z Unii Europej-
skiej, źródłem finansowania programu 
inwestycyjnego przedsiębiorstwa. 
Fitch Ratings zaznacza, że obligacje 
przychodowe zaczną się amortyzować 
w 2010 r. Ich oprocentowanie jest zmien-
ne. Ustalane jest w oparciu o sześciomie-
sięczny WIBOR (WIBOR6M). MWiK 
zabezpieczył się przed ryzykiem zmien-
nych stóp procentowych na okres co naj-
mniej dwunastu miesięcy (a fix-from-flo-
ating-hedge).
Spłata kapitału i odsetek od obligacji przy-
chodowych przedsiębiorstwa dokonywana 

Przemysław Puch

Do końca sierpnia 2008 r. w Polsce zostały zrealizowane dwie 
emisje obligacji przychodowych. Pierwsza dotyczyła instrumentów 
wyemitowanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 
w Bydgoszczy sp. z o.o. (MWiK). Przychody z tej emisji zostały 
przeznaczone na sfinansowanie budowy i modernizację sieci 
wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy.

MWiK Bydgoszcz i MPK 
Łódź skorzystały pierwsze
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jest z opłat pobieranych za dostarczoną 
wodę i odebrane ścieki. W tej sytuacji jed-
nym z najważniejszych czynników ratingu 
dla programu obligacji przychodowych 
MWiK, jak zauważają autorzy opracowa-
nia, był poziom taryf za wodę i ścieki. Ta-
ryfy te oparte zostały na systemie „koszty 
plus marża” (costs-plus system). Powinny 
zatem pokrywać uzasadnione koszty usług, 
zapewniając jednak zysk przedsiębiorstwu. 
Zgodnie z regulacjami prawnymi okre-
ślającymi proces ustalania taryf stawki 
wyliczane są co roku przez przedsiębior-
stwo i przedstawiane do akceptacji radzie 
miasta. W związku z procesem inwesty-
cyjnym i rosnącą amortyzacją należy się 
spodziewać, że w pierwszych latach pro-
gramu taryfy na wodę i ścieki będą rosnąć 
w stopniu znacznym, tak aby zdołały po-
kryć koszty amortyzacji i finansowe.

Miasto zapewni wsparcie

Bydgoszcz (miasto posiadające międzyna-
rodowy rating przyznany przez Agencję 
Fitch Ratings BBB/stabilne) zapewniło 
wsparcie programowi. Jego zakres został 
określony w umowie wsparcia zawartej 
pomiędzy spółką MWiK, administra-
torem programu, którym jest Bank Pe-
kao SA oraz miastem. Jak informują auto-
rzy opracowania z Agencji Fitch Ratings 
porozumienie to stanowi, że:
n  Proces ustalania stawek taryfowych 

przez Radę Miasta powinien zapewnić, 
odpowiedni poziom taryf przy spełnie-
niu warunków określonych w obowią-
zujących przepisach. Taryfy powinny 
pozwolić na terminową realizację pro-
jektu i obsługę zobowiązań finansowych 
emitenta związanych z tym projektem 
oraz utrzymanie wskaźników finanso-
wych na odpowiednim poziomie;

n  MWiK nie będzie płacić miastu dywi-
dendy w okresie trwania projektu;

n  Nie może dojść do zmian własnościo-
wych w przedsiębiorstwie w okresie 
trwania projektu;

n  Miasto nie powinno ingerować w za-
rządzanie MWiK;

n  Miasto jest zobowiązane do dokonania 
dopłat do kapitału MWiK w gotow-
ce, jeśli wskaźnik obsługi zadłużenia 
(DSCR) z tytułu obligacji przychodo-
wych spadnie poniżej 1.20x lub ściągal-
ność opłat (zdefiniowana jako przycho-
dy gotówkowe do całości przychodów) 
spadnie poniżej 95 proc. Innym sposo-
bem finansowego zasilenia spółki może 
być przyznanie jej ulg w podatku od 
gruntów i nieruchomości;

n  Miasto zobowiązało się do niewydawa-
nia zezwoleń lub przedłużania zezwo-
leń na budowę studni głębinowych oraz 
indywidualnych doprowadzeń wody 
i odprowadzeń ścieków. Chyba że zo-
stanie do tego zmuszone decyzją władz 
nadrzędnych bądź sądu;

n  Miasto powinno wspierać program inwe-
stycyjny MWiK poprzez sprawne i szyb-
kie udzielanie zezwoleń budowlanych.

Umowa wsparcia, jak informują analitycy 
Fitch Ratings, stanowi, że obligacje mogą 
być przedstawione do wcześniejszego wy-
kupu, jeśli zostanie naruszony jeden z wa-
runków tej umowy. – Umowa wsparcia nie 
jest nieodwołalną gwarancją ze strony mia-
sta – zastrzega Elżbieta Kamińska, anali-
tyk Agencji Fitch Ratings, współautorka 
opracowania. – Jednak, każde odstępstwo 
od warunków określonych w umowie 
wsparcia może skutkować wezwaniem do 
natychmiastowego wykupu obligacji.

MPK Łódź: 166 mln zł

Jak informują analitycy Fitch Ratings, 
przychody z instrumentów wyemito-
wanych przez MPK Łódź zostały prze-
znaczone na budowę linii tramwajowej, 
zwanej Łódzkim Tramwajem Regio-
nalnym (ŁTR). Wartość emisji wyniosła 
166 mln zł. Projekt ŁTR otrzymał rów-
nież finansowanie ze środków Zintegro-
wanego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Unii Europejskiej w wysokości 
108,7 mln zł. Stanowi to mniej więcej jed-
ną trzecią kosztów finansowych ogółem. 
Zakończenie budowy i uruchomienie 
Łódzkiego Tramwaju Regionalnego na-
stąpiło w pierwszej połowie lipca 2008 r. 
Wartość usług przewozowych świadczo-
nych przez ŁTR szacowana jest na pod-
stawie kosztów powiększonych o marżę 
(„koszty-plus”). Kalkulacja przychodów 
kolejnego roku opiera się na wysokości 
wypłat dokonanych w poprzednim roku 
z uwzględnieniem inflacji.
Miasto Łódź zakontraktowało 950 tys. 
wozokilometrów rocznie w ramach ŁTR, 
lecz ilość ta może być zwiększona, jeśli 
zajdzie potrzeba. Roczną stawkę bazową, 
na podstawie której wyznaczane płatności 
za usługi ŁTR w kolejnych latach, okre-
ślono na 16 mln 234 tys. 600 zł. Kwota 
ta pokrywała funkcjonowanie, utrzymanie 
torowisk i koszty administracyjne zwią-
zane z ŁTR. Stawka bazowa odnosi się 
do hipotetycznej kwoty, jaką uzyskałoby 
MPK w przypadku świadczenia usług 
przewozowych ŁTR w ciągu całego 
2006 r. Oprócz zawartej z MPK umo-

wy na świadczenie usług przewozowych 
ŁTR, miasto Łódź zapewnia projektowi 
wsparcie finansowe poprzez wniesie-
nie bezwarunkowych dopłat do kapitału 
MPK w wysokości 107,76 mln zł (płatne 
w ratach aż do czasu zapadalności obliga-
cji). Dopłaty będą dokonywane w gotówce 
i będą mogły być wydatkowane wyłącznie 
na pokrycie zobowiązań spółki względem 
obligatariuszy. W przypadku niewypłacal-
ności lub likwidacji MPK pozostałe zobo-
wiązania zapłaci miasto nie później niż do 
końca następnego roku budżetowego.

Udział miasta

Wsparcie miasta Łodzi dla programu 
obligacji przychodowych MPK zosta-
ło określone w umowie zawartej między 
miastem i przedsiębiorstwem, która za-
wiera przytoczone przez autorów raportu 
Fitch Ratings następujące ustalenia:
n  Miasto wniesie dopłatę do kapitału 

w gotówce w wysokości 107 mln 760 
tys.120 zł, płatne w ratach rocznych;

n  W przypadku niewypłacalności lub li-
kwidacji MPK pozostała kwota dopłat 
do kapitału zostanie wniesiona przez 
miasto nie później niż do końca następ-
nego roku budżetowego;

n  Dochody z tytułu świadczenia usług 
przewozowych przez ŁTR będą wy-
płacane przez ZDiT (Zakład Dróg 
i Transportu, jednostkę budżetową od-
powiedzialną za organizację transportu 
publicznego) na podstawie kontraktu 
na usługi transportowe podpisanego 
między MPK i ZDiT na okres 25 lat;

n  Roczna wpłata będzie wyliczana na 
podstawie stawki bazowej wynoszącej 
16 mln 234 tys. 600 zł powiększonej 
o roczną stopę inflacji;

n  Umowa między ŁTR i ZDiT wygasa 
31 grudnia 2030 r., jednak ze względu 
na to, że MPK jest monopolistą na swo-
im terenie, świadcząc usługi komunika-
cji tramwajowej, zostanie przedłużona 
na kolejny długi okres.

Projekt ŁTR ma dla miasta strategiczne 
znaczenie, co zostało potwierdzone nie 
tylko w umowie wsparcia, ale także do-
datkową dopłatą do projektu w wysokości 
52,5 mln zł dokonaną w 2007 r.

Przedsięwzięcia 
o kluczowym znaczeniu
Ogólnie rzecz biorąc, usługi użyteczności 
publicznej charakteryzują się niskim po-
ziomem ryzyka. Zwykle firmy takie zaj-
mują na rynku pozycję monopolistyczną, 
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posiadają stałą i szeroką bazę klientów i nie 
muszą uczestniczyć w walce cenowej. 
W przypadku MWiK Agencja Fitch 
ocenia ryzyko biznesowe jako niewielkie. 
Przedsiębiorstwo ma bowiem pozycję na-
turalnego monopolisty na swoim terenie. 
Świadczone przez firmę usługi natomiast 
mają kluczowe znaczenie dla jakości ży-
cia mieszkańców. Jak zauważają autorzy 
opracowania, pojawienie się konkurencji 
jest bardzo mało prawdopodobne. Kon-
kurenci musieliby wybudować własną in-
frastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, 
która dublowałaby tę należącą do MWiK. 
Albo musieliby korzystać z sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, płacąc przedsię-
biorstwu za dostęp do niej. 

Doradca taryfowy 
i administrator
Jak zauważają analitycy Fitch Rating, 
mimo że zarówno MPK, jak i MWiK ko-
rzystają z naturalnego monopolu, to jed-
nak w obu przypadkach ryzyko rynkowe 
jest odmienne. 
Przychody MWiK pochodzą z opłat za 
wodę i odprowadzanie ścieków. Przyjęty 
model finansowania zakłada, że stawki 
opłat pokryją koszt jednostkowy wody 
i odprowadzania ścieków, co może być 
kłopotliwe dla władz miasta, gdyż co roku 

rosnące stawki opłat muszą być zatwier-
dzane przez Radę Miasta. Aktualnie, ceny 
za wodę i ścieki w Bydgoszczy należą do 
jednych z najwyższych w porównaniu 
z innymi dużymi miastami w Polsce.
Fitch ocenia, że dalsze podnoszenie taryf 
może być trudne w perspektywie mających 
się odbyć w 2010 r. wyborów samorządo-
wych. Agencja przeanalizowała, do jakie-
go stopnia odbiorcy będą w stanie podołać 
planowanym kolejnym podwyżkom taryf. 
Zdaniem analityków skala przystępności 
stawek (liczona jako relacja miesięcznych 
opłat za wodę i ścieki do dochodu gospo-
darstwa pozostającego w jego dyspozycji) 
nie powinna przekroczyć uzgodnionego 
maksimum, czyli granicy 4 proc. w okresie 
do zapadalności obligacji.
Ryzyko polityczne związane z wysokością 
opłat stosowanych przez MWiK zmniej-
sza znowelizowane prawo wodne, które 
określa sposób naliczania stawek jak też 
czas, w którym Rada Miasta powinna je 
zatwierdzić. Zgodnie z nim przedsiębior-
stwo powinno rozpocząć procedurę pod-
noszenia stawek nie później niż 70 dni 
przed dniem ich planowanego wprowa-
dzenia. Rada miasta natomiast ma 45 dni 
na przyjęcie uchwały o ich zatwierdzeniu 
lub odrzuceniu. Ustalenia te potwierdza 
zawarta między podmiotami umowa 
wsparcia. Przewiduje ona powołanie tzw. 

doradcy taryfowego oraz administratora. 
Zadaniem tego pierwszego byłoby mo-
nitorowanie procesu taryfowego MWiK. 
Administrator natomiast miałby przed-
kładać miastu propozycje stawek w przy-
padku, gdyby nie uczynił tego MWiK.

Ograniczona konkurencja

Dochód, jaki MPK uzyskuje z ŁTR, nie 
zależy od sytuacji rynkowej ani od liczby 
pasażerów w roku czy wysokości opłat za 
przejazdy. Zarówno przedsiębiorstwo jak 
i ŁTR działają w warunkach ograniczo-
nej konkurencji. Istnieją niewielkie firmy 
prywatne zapewniające usługi transportu 
autobusowego, ale żadna z tych firm nie 
wykorzystuje do tego tramwajów.
Jak zauważają autorzy raportu przedsię-
biorstwa świadczące usługi transportu 
publicznego w Polsce są finansowane bez-
pośrednio przez miasta (właścicieli) lub 
częściowo przez właściciela, a częściowo 
ze sprzedaży biletów. 
Głównym celem działalności przedsię-
biorstw transportu publicznego jest za-
pewnienie usług transportowych, a nie ge-
nerowanie zysków. W efekcie, większość 
miejskich firm transportowych osiąga 
jedynie symboliczne zyski. 
Nie inaczej jest w MPK Łódź. Większość 
przychodów przedsiębiorstwa stanowią 
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wpłaty miasta wynikające z umów na 
świadczenie usług transportowych. Zale-
dwie jedna piąta wpływów MPK Łódź po-
chodzi ze sprzedaży biletów. Jednak projekt 
ŁTR nie jest w żadnym stopniu finansowa-
ny z przychodów za sprzedaży biletów.
W przypadku MPK Łódź ryzyko gene-
rowania odpowiedniej gotówki jest ogra-
niczone faktem, iż wpływy te są łatwe do 
przewidzenia, skoro znacząca ich część 
pochodzi od miasta i jest wypłacana na 
podstawie umowy. Poziom oczekiwanych 
przychodów w roku następnym jest znany 
już w listopadzie roku bieżącego. 
Jak zauważają analitycy Fitch Ratings, ist-
nieje wszakże ryzyko, że spółka nie otrzy-
ma pełnej kwoty za usługi ŁTR, jeśli ich 
jakość nie będzie odpowiadać określonym 
w umowie standardom lub liczba wyko-
nanych wozokilometrów będzie mniejsza 
od tej, jaka została zakontraktowana. Fitch 
przeanalizował to ryzyko. Zdaniem agen-
cji nie przekracza ono 3 proc. przychodów 
spółki. Poza finansowaniem usług trans-
portu publicznego, miasto Łódź może do-
konywać dopłat do kapitału spółki.

Różnice  
w definicji przedsięwzięcia
W przypadkach obu emisji ocenianych 
przez agencję definicja przedsięwzięcia 
pochodzi z ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Jednak 
mimo iż oba programy realizowa-
ne są pod rządami tej samej usta-
wy, to jednak istnieją między nimi 
znaczące różnice.
Przychodem z przedsięwzięcia 
w programie MWiK określane są 
wszystkie wpływy za dostawę wody 
i odprowadzenie ścieków zebrane 
w obszarze działania MWiK. Po-
dobnie za aktywa przedsięwzię-
cia uznaje się wszystkie aktywa 
MWiK (sieci wodociągów i kanalizacji), 
a nie tylko te, które zostały zbudowane 
i sfinansowane w oparciu o wpływy z ob-
ligacji przychodowych oraz Instrumentu 
Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej 
(ISPA – Instrument for Structural Policies 
for Pre-Accesion). Praktyczne oddzielenie 
przychodów czy aktywów pochodzących 
z programu obligacji przychodowych od 
pozostałych wpływów i aktywów MWiK, 
było niemożliwe. 
Przedsięwzięciem objętym programem 
obligacji przychodowych w przypadku 
MPK określa się wyłącznie projekt bu-
dowy Łódzkiego Tramwaju Regional-
nego (ŁTR). Obejmuje on modernizację 

linii tramwajowej obsługującej Zgierz, 
Łódź i Pabianice, zakup nowego taboru 
tramwajowego, budowę nowego systemu 
sterowania ruchem tramwajowym oraz 
przebudowę skrzyżowań.
Przy takiej definicji przedsięwzięcia sumy 
gromadzone na rachunku przedsięwzięcia 
pochodzą jedynie z wpływów genero-
wanych przez ŁTR, dopłat do kapitału 
spółki dokonywanych przez miasto oraz 
wpływów z „innych przedsięwzięć” (31,2 
mln zł), które stanowić będą przychody 
z innych niezdefiniowanych obszarów 
działalności MPK. Zabezpieczenie obli-
gatariuszy stanowią jedynie aktywa ŁTR 
oraz przychody generowane w ramach 
tego projektu. 

Szeroka definicja przedsięwzięcia przyję-
ta w programie obligacji przychodowych 
MWiK stanowi, iż wszystkie dochody 
firmy uznawane są za dochody przedsię-
wzięcia i muszą być gromadzone na ra-
chunku przedsięwzięcia. Również dzienne 
wpływy MWiK muszą przechodzić przez 
to konto. Inne wpłaty (takie jak dopłaty 
do kapitału dokonywane przez miasto) 
mogą omijać ten rachunek, jako że nie są 
przychodami z przedsięwzięcia. Zgodnie 
z przepisami prawa MWiK może z ra-
chunku przedsięwzięcia pokrywać koszty 
eksploatacyjne, jeśli zgromadzona na ra-
chunku przedsięwzięcia gotówka będzie 
wystarczająca na obsługę zobowiązań 

z tytułu obligacji przez okres 12 następ-
nych miesięcy.
Model finansowania przyjęty w przypad-
ku obligacji przychodowych MPK Łódź 
ogranicza zabezpieczenie obligatariuszy 
do dochodów i aktywów z ŁTR. Na ra-
chunku przedsięwzięcia gromadzone są 
środki pochodzące ze świadczenia usług 
przewozowych przez ŁTR oraz dopłaty 
do kapitału dokonywane przez miasto. 
W tej sytuacji zobowiązania wobec obli-
gatariuszy mogą być łatwo oddzielone od 
innych dochodów bądź aktywów MPK 
Łódź. Oznacza to, że w przypadku gdyby 
firma miała problemy finansowe, będzie 
miała do czynienia z dwoma rodzaja-
mi wierzycieli: tych, których należności 

są zabezpieczone na dochodach 
z przedsięwzięcia i pozostałych, 
którzy zostaną zaspokojeni z in-
nych przychodów i majątku emi-
tenta. Aktywa te należą do masy 
upadłościowej, ale obligatariusze 
nie mają prawa do zaspokojenia 
swoich roszczeń z tego majątku 
w ramach postępowania upadłoś-
ciowego. Jednak z braku rozwiązań 
prawnych ostatecznej interpretacji 
może dokonać jedynie sąd.
Oba ocenione przez Fitch pro-

gramy obligacji przychodowych mają 
wbudowane odpowiednie zabezpieczenia 
finansowe, które powinny częściowo ogra-
niczać ryzyka prawne. Inne ryzyka specy-
ficzne związane m.in. z obszarem działal-
ności firm, jak i te wynikające z otoczenia 
prawnego, w jakim one działają lub ryzyka 
politycznego mogą zostać zredukowane 
poprzez odpowiednią konstrukcję pro-
gramu emisji, m.in. poprzez wystawienie 
(w tym przypadku przez samorząd, który 
jest właścicielem spółki komunalnej) listu 
gwarancyjnego (letter of comfort).  n

W tekście wykorzystano obszerne fragmenty raportu „Obligacje 
przychodowe w Polsce” autorstwa Elżbiety Kamińskiej i Arkadiusza 
Wicika, analityków Agencji Fitch Ratings.

Porównanie Programów emisji obligacji Przychodowych  
w Polsce

mPK mwiK

Wartość programu 166 mln zł 400 mln zł.

Oprocentowanie WIBOR1Y plus marża WIBOR6M plus marża

Zapadalność (rok) 2030 2024

Kupon Roczny Półroczny

Umowa wsparcia Tak Tak

Przedsięwzięcie Aktywa ŁTR Wszystkie aktywa MWiK

Przychody przedsięwzięcia Przychody ŁTR Wszystkie przychody MWiK

Rating obligacji BBB- BBB-

Źródło: Fitch Ratings

Oba programy obligacji 
przychodowych mają

wbudowane zabezpieczenia 
finansowe, które powinny 
ograniczać ryzyka prawne.
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