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J
ST poszukują również innych niekonwencjonalnych źró-
deł kapitału. Związek Gmin Wiejskich RP przygotował 
nawet projekt powołania Polskiej Agencji Finansowania 
Gmin, która miała umożliwić lokalnym samorządom za-
ciąganie zobowiązań na więcej niż 15 lat. Ułatwiłoby to 

realizację projektów infrastrukturalnych. JST szacowały, że rocz-
ne wydatki związane z obsługą ich długu spadną wówczas nawet 
o 30–40 proc. Docelowo agencja miała oferować kompleksowe 
usługi finansowe, w tym bieżącą obsługę budżetów, usługi lea-
singowe, zarządzanie ryzykiem, doradztwo i współfinansowanie 
przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego. Pieniądze na 
kredyty PAFG miała gromadzić z emisji obligacji. Na szczęście 
(dla banków), niewiele wyszło z tych planów.  

Czego gmina chce od banku?
Wielu ekspertów uważa, że w Polsce – z powodu braku kapitału 

– gmin nie stać na posiadanie własnych banków, jak ma to miej-
sce np. w Niemczech, gdzie od lat funkcjonują komunalne kasy 
oszczędnościowe. Samorządy gmin i powiatów potrzebują banków, 
które by zapewniły im kompleksową obsługę w zakresie operacji 
płatniczych, finansowych i depozytowych. Zdaniem ekspertów to 
banki winny być doradcami w zakresie rozwoju lokalnego i zarzą-
dzania finansami samorządów, dodatkowo zasilać budżety lokalne 
wpływami z podatku i dywidendy od udziałów, a także tworzyć kli-
mat dla przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. 

Bank zarabia na obsłudze samorządu, a przy okazji pozysku-
je nowych klientów związanych z urzędem gminy czy powiatu 
(szkoły, służba zdrowia, zakłady i przedsiębiorstwa komunal-

ne, opieka społeczna). W przypadku posiadania 
umowy na obsługę lokalnego budżetu, z usług 
banku korzystają też pracownicy wspomnianych 
zakładów i instytucji, zwiększając obroty banku 
po stronie pasywnej i aktywnej. 

Badania potwierdzają, że przy wyborze banku 
obsługującego gminę decydujące znaczenie mają 
następujące czynniki: • wiarygodność • usytuowa-
nie blisko urzędu gminy • wysokość oprocento-
wania środków na rachunku bieżącym oraz lokat 
terminowych • sprawność obsługi  • wysokość 
pobieranych opłat.

Samorządy gminne poszukują kredytów ni-
skooprocentowanych i jak najdłuższych, tj. na 
okres co najmniej 20 lat. 

Kochajcie swoich klientów
Pożądane byłoby pełnienie przez banki spółdzielcze roli finanso-

wego doradcy samorządów, zwłaszcza przy projektach europejskich, 
które w ciągu jednej kadencji można jedynie rozpocząć. Mogłoby to 
stabilizować przedsięwzięcia inwestycyjne gmin. Oczekiwane są tam 
również dodatkowe usługi m.in. w zakresie leasingu i ubezpieczeń.  

Banki spółdzielcze nie powinny „być macochą dla swoich 
klientów”. Należy uprościć procedury aplikacyjne, skracając 
okres wyczekiwania od momentu wejścia w kredyt do wypłace-
nia dotacji, który obecnie trwa rok, a nawet dłużej. Istnieje opi-
nia, że lepiej jest wziąć kredyt z dopłatami, niż czekać na środki 
unijne w ramach SPO czy PROW. Odsetki kredytów pomosto-
wych przy opóźnieniu płatności nierzadko bowiem konsumują 
całą przyznaną beneficjentowi 50-proc. ulgę. 

W Niemczech prowadzone są programy operacyjne, w których 
rolę koordynatora i nadzorcy pełni strona rządowa, natomiast funk-
cje zarządzające powierza się bankom. W systemie tym wybrany 
bank bierze na siebie całe ryzyko, realizuje program i rozlicza z jego 
efektów uczestniczące w nim inne banki. Oznacza to, że meryto-
rycznej oceny projektów dokonują bankowcy. System ten jest moż-
liwy również w Polsce i niewykluczone, że sukcesywnie w ramach 
upraszczania programów operacyjnych będzie wdrażany.

Partnerzy pod jednym dachem
Oferta banków dotyczy wprawdzie aż 80 proc. gminnych zobo-

wiązań, ale nie zawsze jest atrakcyjna, szczególnie przy inwestycjach 

Pieniądze nie mają przyjaciół poza innymi 
pieniędzmi – powiedział kiedyś pisarz 
John Steinbeck. Dobrze wiedzą o tym 
samorządy, które posiadają do swojej 
dyspozycji kredyty, obligacje komunalne 
i przychodowe, bony komercyjne i weksle 
inwestycyjne (commercial papers). 
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komunalnych długoterminowych. Zbyt wysokie są zabezpieczenia 
kredytów, mimo że jednostki samorządowe znajdują się pod stałą 
kontrolą regionalnych izb obrachunkowych. Dla małych gmin, 
zwłaszcza wiejskich, nie do przyjęcia są też skomplikowane procedu-
ry emisji obligacji komunalnych. Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie 
są też ostrożne w zaciąganiu kredytów, ich dług stanowi relatywnie 
niewielką cześć ogólnego zadłużenia samorządów. Uwzględniając, że 
wszystkie samorządy inwestują 20–25 proc. środków budżetowych, 
możliwości kredytowe gmin wiejskich są nadal ogromne.

Niestety często jeszcze samorządy kierują się względami krót-
kookresowymi, a nie korzyściami długofalowymi. W tej sytuacji 
banki spółdzielcze przegrywają niejednokrotnie zabiegi o prowa-
dzenie rachunku bieżącego gminy i udzielanie jej kredytów. JST 
oczekują od banków nie tylko standardowych usług i produk-
tów, jak rachunek bieżący, lokaty terminowe czy kredyty, ale też 
bardziej innowacyjnych produktów, np. administrowania płat-
nościami zleconymi, a także szeroko pojętego doradztwa.

Banki spółdzielcze, przystępując do przetargów na obsługę lokal-
nych budżetów, stają przed dylematem: czy tracić budżet, przedkłada-
jąc mało atrakcyjną ofertę, czy też wygrać go za wszelką cenę, ponosząc 
zwiększone koszty i nie mając jednocześnie żadnej gwarancji, że samo-
rząd nie skorzysta z usług banku komercyjnego, który w swojej ofercie 
posiada m.in. preferencyjnie oprocentowaną linię kredytową.

Co ile waży w ofercie?
Głównym kryterium dla samorządu przy wyborze banku jest 

cena obsługi. Wynika to z przepisów prawnych. Prawo zamó-
wień publicznych mówi o tym, że bilans ceny i innych kryteriów 
odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo najniższa cena 
stanowi podstawowe kryterium wyboru oferty. 

Z badań przeprowadzonych w 2004 r. przez Martę Bander, 
dr. hab. Stanisława Jasiewicza i dr. Waldemara Rogowskiego ze 
Szkoły Głównej Handlowej wynika, że JST przy ocenie składa-
nych przez banki ofert na obsłu-
gę budżetu stosują trzy metody. 
Pierwsza z nich wskazuje cenę jako 
jedyne kryterium, nie precyzując 
jednak jej składników, druga me-
toda uwzględnia tylko elementy 
ceny zawarte w specyfikacji prze-
targowej, trzecia metoda zaś przy-
pisuje różne wagi poszczególnym 
składnikom ceny, uwzględniając 
tym samym specjalne wymagania 
danego samorządu. 

Kryterium ceny stanowiły 
w szczególności: opłata za przele-
wy, opłata za prowadzenie rachun-
ku, prowizje od wpłat i wypłat, 
cena kredytu w rachunku bieżą-
cym, cena home bankingu oraz 
opłata za otwarcie rachunku. Na 
łączną średnią wagę 17,95 proc. 
oceny poszczególnych ofert prze-
targowych pod kątem opłaty za 
przelewy złożyły się takie katego-

rie jak: opłata za przelewy na rachunek bankowy w danym banku, 
opłata za przelewy na rachunki w innych bankach, opłata z przelewy 

w formie elektronicznej. Drugi co do wysokości przypisywanej wagi 
(średnio 11,16 proc.) element oceny specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia to prowizje od wpłat i wypłat, często punktowany 
osobno za poszczególne prowizje. 

Kredyt pod lupą JST
Cenie kredytu bieżącego jednostki samorządowe średnio nada-

wały wagę 10,79 proc. ogólnej oceny końcowej ofert, na co wpłynę-
ły: oprocentowanie, wysokość pobieranej marży oraz prowizji. Uzy-
skując w łącznej ocenie średnią wagę 4,47 proc., usługi typu home 
banking (opłata i koszty instalacji wraz z przeszkoleniem pracowni-
ków) uplasowały się przy wyborze oferty na piątej pozycji. 

Drugim obok ceny obsługi budżetu kryterium branym pod 
uwagę w przetargu było oprocentowanie środków na rachunku. 
Na pierwszym miejscu znalazło się w tym przypadku oprocen-
towanie rachunku bieżącego, uzyskując średnią wagę 13,9 proc. 
w łącznej ocenie oferty. Na drugim miejscu, ze średnią wagą 
5,32 proc. było oprocentowanie lokat krótkoterminowych  (lo-

Oferta banków dotyczy wprawdzie 
aż 80 proc. gminnych zobowiązań, 
ale nie zawsze jest atrakcyjna, 
szczególnie przy inwestycjach
komunalnych długoterminowych.



Nowoczesny Bank Spółdzielczy28

katy typu O/N, 1W, 2W, 1M, 3M, 6M, 12M i weekendowe). 
Wysokość oprocentowania rachunków pomocniczych wyniosła 
średnio 4,63 proc., oprocentowanie zaś lokat długoterminowych 
punktowane było średnio 2,21 proc. łącznej oceny wniosku.

W zależności od specyfi kacji cenę kredytu stanowił albo sam 
koszt związany z jego oprocentowaniem, albo też koszt wraz z wy-
sokością marż i prowizji (przygotowawcza, jednorazowa, za urucho-
mienie kolejnych transz) albo tylko marża i prowizje banku. W prze-
ważającej liczbie przypadków oprocentowanie kredytu stanowiło od 
70 do 80 proc. jego ceny, marże i prowizje zaś od 5 do 30 proc. 
Cztery JST za najważniejszą część ceny uznała marże (waga 70 do 
80 proc.), pozostałą zaś stanowiła jednorazowa prowizja. W tych 
czterech przypadkach w ogóle nie wzięto pod uwagę kosztu związa-
nego z oprocentowaniem kredytu.   

Mariaż kapitałowy?
Motto spółdzielczości kredytowej brzmi: „Miejscowy pie-

niądz na potrzeby lokalnego środowiska”. Część bankowców 
uważa, że dzisiaj współpracę z samorządami lokalnymi należy 
zacieśnić na drodze kapitałowej. Pytanie: czy wykupem udziałów 
w BS-ach zainteresowane są gminy i jak duże środki mogłyby 
one przeznaczyć na dokapitalizowanie banków?

Gminy, które są do tego gotowe, oczekują zwrotu od za-
inwestowanych środków na poziomie co najmniej oprocento-
wania lokat rocznych. Pragną tą drogą uzyskać lepsze warun-
ki kompleksowej obsługi fi nansów gminnych w porównaniu 
z oferowanymi im przez inne banki. Wielu samorządowców 
widziałoby celowość silniejszego związania się ze swoim 
bankiem poprzez partycypację w jego kapitale udziałowym. 
Niektóre udziały mogłyby zostać wniesione np. w formie nie-
ruchomości w zamian za stworzenie dodatkowych punktów 
obsługi bankowej klientów.

W interesie banków spółdzielców i JST byłoby zatem włą-
czenie gmin jako udziałowca – członka prawnego. Przewidują 
taką możliwość statuty banków spółdzielczych. Z jednej stro-

ny zwiększyłoby to ich fundusze, z drugiej zaś dawało gwa-
rancję udziału przedstawicieli gmin w radach nadzorczych. 
Przedstawiciele samorządów lokalnych mieliby wówczas zna-
czący wpływ na strategię BS-u. Władze gminy czy powiatu, 
deklarując na fundusz udziałowy znaczną kwotę, nie bez racji 
żądają jednak głosowania kapitałowego. Tego zaś warunku 
bank spółdzielczy nie może spełnić z uwagi na obowiązujące 
dzisiaj przepisy. 

Z odroczonym terminem spłaty
Obecnie zarządy gmin mają możliwość zaciągania kredy-

tów z odroczonym terminem spłaty. Jak alarmowała niedawno 
prasa, rekordziści odraczają spłatę nawet do 2030 roku. Przez 
odraczanie spłaty zobowiązań przez JST należy rozumieć za-
wieranie umów z wykonawcami dużych inwestycji, w których 
zawarte są postanowienia dotyczące znacznego odsunięcia 
w czasie płatności wynagrodzenia w stosunku do zakończenia 
prac. W praktyce taki sposób fi nansowania określa się jako 
kredyt kupiecki. Istota i sens zawierania takich umów polega 
na tym, że zobowiązania, których termin płatności jeszcze nie 
zapadł, nie są wymagalne, a więc nie są zaliczane do długu 
publicznego. Zdaniem ekspertów może to powodować próby 
omijania przepisów poprzez zaciąganie kredytów kupieckich 
u wykonawcy zamiast kredytów bankowych.

Samorządy, mimo że poważnie zadłużone, czy to kredytami, czy 
obligacjami, to jednak wciąż dla banków doskonali klienci – bez-
pieczni, dysponujący stałym dopływem pieniądza. Aktualnie funk-
cjonuje w kraju 2258 gmin, 286 powiatów i 52 miasta na prawach 
powiatu, które posiadają bieżącą nadwyżkę operacyjną. Nie są one 
zagrożone upadłością, a zgodnie z wymogiem ustawowym mogą za-
dłużać się do 60 proc. rocznych dochodów. IBnGR ocenia, że w per-
spektywie 2013 r., poszukując źródeł współfi nansowania projektów 
europejskich, JST chętniej sięgną po kapitał zewnętrzny. Zwiększy 
to popyt na kredyty, choć atrakcyjne dla nich mogą być też inne 
formy fi nansowania inwestycji.   ®

KREDYTY DLA SEKTORA NIEFINANSOWEGO ORAZ INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH Stan na 31 grudnia 2007 r.

Grupy banków

Sektor nie� nansowy Instytucje 
rządowe 

i 
samorządowe

2006 =100%
w tym:

Razem
2006 =100%

Przedsiębiorstwa
2006 =100%

Gospodarstwa
domowe 2006 =100%

w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł
Ogółem 427 523,5 132,5 171 711,4 124,1 254 184,8 138,6 15 422,3 83,0

Komercyjne 399 671,7 133,2 166 183,2 124,1 232 027,1 140,4 13 811,0 80,7

Spółdzielcze 27 851,7 122,7 5 528,2 125,9 22 157,7 121,6 1 611,3 110,0

Pięć banków komercyjnych o największej 
wartości aktywów

190 897,8 134,5 85 197,3 137,6 104 966,9 131,7 5 935,7 63,1

Banki giełdowe 269 458,1 129,1 118 245,7 121,9 150 303,4 135,2 9 519,5 71,2

Banki ze 100-proc. udziałem kapitału 
zagranicznego

64 251,4 144,9 25 359,6 128,8 38 452,0 156,2 975,9 141,1

Banki zrzeszające banki spółdzielcze 4 283,2 129,7 2 275,7 155,3 1 988,4 109,2 643,5 120,7

Banki hipoteczne 5 512,8 138,1 3 664,0 129,1 1 848,7 160,1 557,6 137,4

Banki założone przez koncerny 
samochodowe

5 366,9 123,2 2 269,1 132,1 3 095,3 117,5 0,1 x

Źródło: GUS


