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Polskie samorz dy dotkliwie odczu y skutki spowolnienia 
gospodarczego spowodowanego wiatowym kryzysem 
fi nansowym. Wypracowanie nowych rozwi za  adekwat-
nych do wyzwa  czasu by o celem spotkania.

Mniejsze dochody, wi ksze wydatki

Sytuacja w regionach jest coraz bardziej skomplikowana i bez 
nowych rozwi za  nie da si  dalej skutecznie dzia a . Samo-
rz dowcy s  zaniepokojeni. Zad u enie wielu jednostek zbli-
a si  do dopuszczalnej prawem granicy. Wbrew pozorom to 

nie ma e gminy maj  najwi kszy k opot. Du e miasta, których 
ród a przychodów oparte s  na dochodach z podatków CIT 

i PIT, najbardziej odczu y skutki kryzysu. 
– Wyra ne symptomy niekorzystnych tendencji i zjawisk poja-
wi y si  w po owie 2009 r., kiedy to odnotowali my powa ny 
spadek dochodów z podatku CIT. Ten proces pog bi  si  od 
pocz tku 2010 r. i w stosunku do ostro no ciowych szacun-
ków zanotowali my spadek wp ywów z CIT o oko o 30 proc. 
W kwietniu 2009 r. podatek CIT przekracza  410 mln z , w roku 
bie cym nieco ponad 250 mln. To pokazuje skal  problemu. 
Obserwujemy te  spadek dochodów z tytu u podatku PIT. Na 
to na o y  si  jeszcze system wyrównawczy, który w moim od-
czuciu jest g boko niesprawiedliwy, bo budowany na podsta-
wie algorytmu sprzed dwóch lat, na bazie roku 2008, kiedy 
nasze dochody z tytu u podatku CIT by y stosunkowo wyso-
kie, cho  nie takie jak w rekordowym 2007 r. – mówi  Adam 
Struzik, marsza ek województwa mazowieckiego, wiceprezes 
Zwi zku Województw RP.
Z problemami borykaj  si  te  ma e gminy. Wprawdzie ska-
la inwestycji jest mniejsza, ale ich koszt w przeliczeniu na 
jednego mieszka ca jest znacznie wy szy. A z pozyskaniem 
inwestorów zewn trznych te  nie jest atwo. Gminy wiejskie 
rzadko te  maj  mo liwo  korzystania ze rodków un  nych. 
Pozostaj  banki, które postrzegaj  samorz dy jako dobrych 
wyp acalnych klientów. Krzysztof Iwaniuk zauwa a, e ostat-
nio relacje mi dzy samorz dami a bankami znacznie si
poprawi y. Interesuj ce oferty dostosowane do miejscowych 
potrzeb sp ywaj  zarówno z banków spó dzielczych, jak 

i komercyjnych. Niestety, zmniejszone dochody, zwi kszone 
wydatki i zaczerwienione wska niki zad u enia wi  samo-
rz dowcom r ce. Polska jest jednym z niewielu krajów w Eu-
ropie, gdzie obowi zuj  tak restrykcyjne ograniczenia limitów 
zad u enia JST. Nie maj  zastosowania klasyczne instrumenty 
restrukturyzuj ce powsta e zad u enie. 

Banki sprzyjaj  samorz dom

Paradoksalnie kryzys przys u y  si  zarówno bankom, jak 
i samorz dom. Samorz dowców sk oni  do poszukiwania no-
wych form fi nansowania, banki  znacznie poszerzy y swoj
ofert , proponuj c samorz dom nowe „skrojone” do ich po-
trzeb rozwi zania. Niektóre instrumenty, takie jak emisja ob-
ligacji komunalnych, partnerstwo publiczno-prywatne s  ju
wykorzystywane. W obecnych warunkach trzeba si ga  tak e

IV Forum 
Bankowo-Samorządowe
HALINA TARASEWICZ

Czwarte ju  Forum Bankowo-Samorz dowe, które odby o si  30 czerwca 
w warszawskim Klubie Bankowca pod wywo awczym has em „Finansowanie 
rozwoju lokalnego z udzia em banków. Hamulce i stymulatory”, skupi o uwag  na 
fi nansowaniu rozwoju lokalnego poprzez aktywne wspó dzia anie obu rodowisk.
Uczestnicy, omawiaj c hamulce i stymulatory rozwoju, poszukiwali nowych 
mo liwo ci wprowadzenia efektywnych narz dzi zarz dzania fi nansami gmin.

Budowanie skłonności do oszczędzania to jest strategia na 
lata. Dzisiaj z samorządami i rządem musimy zastanowić się 
nad strategią na najbliższe 10–15 lat. Musimy wprowadzać 
nowe rozwiązania, które pozwolą na lepsze zarządzanie 
fi nansami. Poważne argumenty przemawiają za tym, żeby 
wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, miasta weszły 
w program rozwoju systemu bezgotówkowego. To będą re-
alne oszczędności. Problemem są rosnące wydatki i maleją-
ce przychody. Musimy się z tym uporać. To jest zadanie dla 
was, dla parlamentu, a także dla instytucji fi nansowych.

Krzysztof Pietraszkiewicz
prezes Związku Banków 
Polskich
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po nowe rozwi zania. Dzi  praktycznie ka dy bank ma co  do 
zaoferowania samorz dowcom.
– Poszukujemy nowych rozwi za . Na bie co wspó pracuje-
my z ró nymi metropoliami. Je li chodzi o umow  wsparcia czy 
wykup wierzytelno ci, to te produkty wesz y do naszej oferty 
na przestrzeni ostatniego roku. S  efektem wypracowywania 
wspólnych rozwi za . Inwestorzy s  bardzo zainteresowani 
factoringiem bankowym. Pa stwo mo ecie wy oni  wykonaw-
c  i bank. Mamy te  nowy produkt w formie listu patronackie-
go. O wiadczenie patronackie jest bardzo wygodn  form  dla 
JST. Jest to forma zabezpieczenia kredytu udzielanego przez 
bank na rzecz spó ki zale nej od samorz du, która wykonuje 
inwestycj  – powiedzia a Ewa Stawska-B k z PKO BP.
– Samorz dy b d  musia y nauczy  si  korzysta  z innej for-
mu y zarz dzania rodkami o charakterze zwrotnym To jest 
w a nie idea proponowanego przez nas programu JEREMI 

(5 województw alokowa o ju rodki na poziomie 1,6 mld 
z ). Podobny charakter ma wspieraj cy rozwój infrastruktury 
lokalnej Program Rozwoju Polski Wschodniej. Mog  w nim 
uczestniczy  banki spó dzielcze, sieciowe, instytucje po ycz-
kowo-por czeniowe – to propozycja BGK przedstawiona 
przez prezesa Tomasza Mironczuka.
– Wspó praca z samorz dami stosunkowo niedawno znalaz a
si  w ród priorytetów Banku Handlowego. BH zaj  si  tym 
zagadnieniem z pewnym opó nieniem, ale bardzo konse-
kwentnie walczy o zdobycie odpowiedniego udzia u w ryn-
ku – powiedzia  dyrektor sektora publicznego banku Andrzej 
Mici ski.
– Banki spó dzielcze s  naturalnym partnerem lokalnych sa-
morz dów – stwierdzi  Miros aw Potulski. – My najlepiej rozu-
miemy ich potrzeby, bo jeste my na miejscu i od r ki podej-
mujemy decyzje – doda  prezes BPS. Przedstawiciele banków 
uczestnicz cych w forum podkre lali, jak wa nym klientem s

Pomysł na ustawę metropolitalną, zgłoszony przez stronę 
rządową, stwarza ryzyko powstania niejasnej kategorii pa-
rasamorządu. Powoływanie takich struktur ma sens tylko 
wówczas, gdy będą wskazane jasne źródła fi nansowania 
obszarów metropolitalnych. Konwent Marszałków Woje-
wództw RP przygotował alternatywną propozycję ustawy 
dotyczącej polityki miejskiej. Uważamy, że powinna ona sta-
nowić podstawę dialogu z rządem. Zgodnie z naszą propo-
zycją źródłem fi nansowania nowo utworzonych jednostek 
powinien być 5-proc. odpis od podatku VAT.

Adam Struzik
marszałek województwa 
mazowieckiego, 
wiceprezes zarządu 
Związku Województw RP

Jeżeli decydujemy się na handel prawami do emisji CO2, to 
zdecydujmy się na handel prawami do emisji długu pub-
licznego samorządowego. Niech jednostki samorządu te-
rytorialnego, które dotąd się nie zadłużały i zadłużać się nie 
będą, bo albo nie mają programów rozwojowych, albo się 
boją, sprzedadzą tę możliwość w ramach jakichś grup JST. 
Niech sprzedają tym, którzy zechcą się zadłużać, bo mają 
programy, które chcą realizować, a brak im funduszy. Trzeba 
by tylko opracować jasne reguły.

Lesław Fijał
skarbnik miasta Krakowa

Maciej Małek, Krzysztof Iwaniuk, Krzysztof Pietraszkiewicz, Adam Struzik, Mirosław Czekaj, Mariusz Hildebrand.
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dla nich jednostki samorz du terytorialnego. To naturalne, bo 
samorz dy to atrakcyjny klient. Ewa Stawska-B k poinformo-
wa a, e tylko w I kwartale br. wydatki inwestycyjne samorz -
dów wynios y 35 mld z . Jednocze nie zad u enie samorz -
dów z tytu u emisji obligacji si gn o 7,5 mld z .
Banki chc  pe ni  rol  partnersk  wobec samorz dów i uczest-
niczy  w projektach ju  na wst pnym etapie ich konstruowa-
nia. Samorz dowcy deklaruj  z kolei otwarto  na nowe roz-
wi zania i licz  na wsparcie sektora bankowego.

Trzeba wykorzysta  ka d  mo liwo
Samorz dowcy zdaj  sobie spraw , e nowe czasy wymaga-
j  nowego my lenia. Je eli chcemy zrealizowa  projekt, na 
który nie mamy w asnych rodków, musimy szuka  ró nych 
sposobów sfi nansowania tego przedsi wzi cia. Potrzebne jest 
tu twórcze my lenie i szukanie nowych sposobów rozwi -
za . – Konieczno  znalezienia narz dzi do sfi nansowania 
lub wspó fi nansowania inwestycji o charakterze komunalnym 
stawia na porz dku dziennym mo liwo ci wsparcia, które 

W sytuacji miast, które są blisko progu zadłużenia, jest moż-
liwość stworzenia takich instrumentów, które nie byłyby 
sprzeczne z ustawą o fi nansach publicznych, nie zwięk-
szałyby poziomu zadłużenia, ale pozwalałyby zwiększać 
możliwości inwestycyjne. Warto pomyśleć o poprawie do-
stępności kredytów, które są konieczne dla JST na czas pre-
fi nansowania lub zapewnienie wkładu własnego. Barierą, 
która jest po naszej stronie, która osłabia chęć do rozwijania 
przez banki takiej specyfi cznej oferty, jest system zaliczkowy, 
który coraz bardziej się upowszechnia. Bardzo zachęcają do 
niego i Komisja Europejska i MRR. 

Jakub Szymański
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

Samorządy stoją przed wyzwaniem związanym z fi nansowa-
niem ograniczonym. Dotyka to szczególnie większe silniejsze 
samorządy. Mniejsze żyją w dużej mierze z subwencji i dotacji, 
więc nie dotyka ich skutek dekoniunktury. Jednak w mniej-
szym lub większym stopniu problemy mamy wszyscy. Okres 
spowolnienia spowodował, że muszą pojawić się niestandar-
dowe rozwiązania. Niestety, stosunkowo niska świadomość 
ekonomiczna jest przeszkodą w stosowaniu takich rozwiązań. 
Szansą jest to, żeby kroić niestandardowe rozwiązania w za-
leżności od potrzeb.

Mirosław Czekaj
skarbnik m.st. Warszawy, 
skarbnik Unii Metropolii 
Polskich

Przedstawiciele środowiska bankowego z uwagą wsłuchiwali się w głosy samorządowców.
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móg by znale  sektor fi nansowy, w sytuacji kiedy samorz d
ma problem z zabezpieczeniem tych rodków z dochodów 
w asnych – mówi  Adam Struzik.
W opinii Miros awa Czekaja, skarbnika miasta sto ecznego 
Warszawy i Unii Metropolii Polskich istotny wp yw na rozwój 
samorz du maj  rozwi zania ustawy o fi nansach publicz-
nych, które wdra ano w innych warunkach gospodarczych 
ni  obecne spowolnienie. Tym samym zw aszcza du e sa-
morz dy napotykaj  bariery w wype nieniu ustawowo okre-
lonych wymogów w odniesieniu do wska nika relacji po-

mi dzy wydatkami i dochodami bie cymi, czy wska nika 
d ugu. – Pracujemy nad niestandardowymi mechanizmami, 
które umo liwi yby fi nansowanie inwestycji w sposób bardziej 
skomplikowany ni  dotychczas – powiedzia .
Brak pieni dzy doskwiera wielu gminom. Niektórzy samo-
rz dowcy zapominaj  jednak, e cz sto gdy ich kasy wiec
pustkami, jednocze nie u d u ników maj  do odzyskania ca -
kiem spore pieni dze. Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz gor co 
zach ca  gospodarzy miast i gmin do korzystania z mo liwo ci 
odzyskiwania nale no ci poprzez Biuro Informacji Gospodar-
czej InfoMonitor. 
– Sektor bankowy, korzystaj c z us ug InfoMonitora, uchroni
ponad 700 mln z . Zach camy samorz dy do cis ej wspó pra-
cy, która u atwi im odzyskiwanie nale no ci, a tym samym po-
prawi p ynno fi nansow . Dajemy samorz dom bardzo sku-
teczne i tanie narz dzie – mówi  Mariusz Hildebrand, prezes 
zarz du BIG InfoMonitor. – Mamy dowód skuteczno ci naszej 
oferty w przypadku odzyskiwania nale no ci alimentacyjnych. 
Gminy, które z nami wspó pracuj , odnosz  znacz ce korzy-
ci. Obecnie pracuje z nami ponad 1500 JST, z my l  o nich 

uruchamiamy „Program Ochrony Finansów Samorz dów”.
Dzia acze samorz dowi maj  wiele pomys ów na usprawnie-
nie dzia ania z wykorzystaniem obowi zuj cego prawa.  
– W Krakowie byli my prekursorami partnerstwa rozproszo-
nego – wspomina Les aw F  a . – Jak by a mo liwo  tworzenia 
holdingów fi nansowych stanowi cych podatkowe grupy kapi-
ta owe, to w Krakowie utworzyli my pierwsz  w Polsce komu-
naln  grup  podatkow  w postaci Krakowskiego Holdingu Ko-

munalnego, gdzie defi cyt MPK jest kompensowany w postaci 
rozlicze cash fl ow z zyskiem MPC i zyskiem MPWiK. Kiedy 
inne miasta chcia y pój  w nasze lady, niestety, znowelizo-
wano ustaw  o holdingu fi nansowym i takie przedsi wzi cie 
sta o si  niemo liwe.

Ustawa do poprawki

Podczas dyskusji wiele uwagi po wi cono nowej ustawie o fi -
nansach publicznych. Kiedy przygotowywano t  ustaw , nikt 
nie spodziewa  si , e sytuacja tak radykalnie si  zmieni. Jej za-
pisy w cz ci dotycz cej samorz dów zupe nie nie przystaj  do 
nowych pokryzysowych czasów. Wska niki ustalane na podsta-
wie lat prosperity s  barier  w dzia aniu wielu samorz dów. 

Generalnie mechanizm wyrównawczy i rola stymulatora 
państwa jako regulatora, by standardy usług publicznych 
były porównywalne, jest trochę zachwiana. Trzeba jak naj-
szybciej wrócić do tematu autentycznego równoważenia 
szans poszczególnych regionów. Polityka regionalna dla 
małych gmin jest średnio łaskawa. Trafi a do nich zaledwie 
kilka procent ze środków unijnych. 96 proc. trafi a do miast 
wojewódzkich i ich otoczenia. Rozumiemy, że priorytetem 
jest budowa dróg i autostrad, ale dziś jest taka sytuacja, że 
praktycznie nie ma fi nansowania dróg lokalnych.

Krzysztof Iwaniuk
wiceprzewodniczący 
Związku Gmin 
Wiejskich RP

Ustawa o fi nansach publicznych zmieniająca podejście do 
kwestii długu i zadłużenia dla samorządów wymaga głęb-
szej refl eksji. Na dzień dzisiejszy jej zapisy w istotny sposób 
ograniczają samorządom możliwości fi nansowania. Chcia-
łabym dożyć współpracy z samorządami, kiedy będziemy 
mogli wspólnie realizować projekty na podstawie znowe-
lizowanej ustawy o zamówieniach publicznych. Obecnie 
obowiązująca ustawa w zasadzie wyklucza z budowania 
istotnych warunków zamówienia stronę fi nansującą.

Ewa Stawska-Bąk
Bank PKO BP SA
dyrektor zarządzający
Pion Sprzedaży 
Korporacyjnej

Jest coraz większe zainteresowanie dużych emitentów do-
tarciem do nowej grupy inwestorów fi nansowych. Widzimy 
duże zainteresowanie inwestorów obligacjami komunalny-
mi, szczególnie tymi o zapadalności nie dłuższej niż 7 lat. Te 
obligacje są poszukiwane na rynku, ponieważ ich podaż jest 
niewielka. Do końca roku oczekujemy jeszcze kilku dużych 
emisji (powyżej 100 mln zł) samorządów. Obserwujemy też 
na rynku sporo emisji długoterminowych – powyżej 10 lat, 
z których dochód ma być przeznaczony na inwestycje, takie 
jak fi nansowanie budowy stadionów, transportu (w tym tak-
że portów lotniczych).

Andrzej Miciński
Bank Handlowy SA
dyrektor Sektora 
Publicznego
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– Nowa ustawa godzi w dotychczasowe osi gni cia samorz du 
i kr puje mo liwo ci skutecznego dzia ania wzorem poprzed-
nich lat – ubolewa  Les aw F  a . – Zanika poj cie podsektora 
samorz dowego fi nansów publicznych. To zapis, o który wal-
czyli my. Nast pnie zrezygnowano z subwencji ogólnej – jedy-
nego gwarantowanego dochodu dla jednostek samorz du te-
rytorialnego. W pierwszych ustawach by o to co najmniej 12,8 
proc. planowanych dochodów bud etu pa stwa, które potem 
zlikwidowano, ale pozostawiono zapis, e zamieszczenie kwot 
w bud ecie pa stwa i JST nie stanowi przedmiotu roszcze  osób 
trzecich, z wyj tkiem subwencji ogólnej zapisanej w bud ecie 
pa stwa przeznaczonej dla samorz dów. To by a prawna gwa-
rancja, e subwencja w ci gu roku nie zostanie zmniejszona. 
W nowej ustawie ten zapis nie istnieje.
Potrzeb  zmian w ustawie dostrzegaj  tak e bankowcy. 
W opinii Andrzeja Mici skiego wymagaj  one jednak dojrza-
ego namys u ca ego rodowiska, a dyskusja musi uwzgl dnia

d ugofalowe cele i zamierzenia, które nie mog  ulega  zmia-
nom pod wp ywem dora nych waha  koniunktury.
Konieczne i niezb dne zmiany s  jednak potrzebne i to jak 
najszybciej.
Uczestnicy forum postulowali, eby wnioski z dyskusji by y jed-
nocze nie podstaw  dalszych prac nad zmianami w ustawie. 
– Planujemy utworzy  zespó  mi dzy rodowiskowy, który 
podsumuje dzisiejsz  debat  i sformu uje konkretne postulaty, 
które b d  dotyczy  odpowiednich zmian w ustawie o fi nan-
sach publicznych – zadeklarowa  Krzysztof Pietraszkiewicz. 
– Ustawa powstawa a w innych realiach i trzeba pewne rzeczy 
zmodyfi kowa  i dostosowa  do warunków, w jakich przysz o
nam dzia a . Bardzo niepokoi nas sprawa niedoskona o ci in-
strumentów restrukturyzuj cych zad u enie. To jest ewiden-
tne niedopatrzenie. Trzeba dostosowa  to instrumentarium do 
aktualnych realiów. Rzecz jasna nie mo e to prowadzi  do 
nadmiernego zad u enia sektora publicznego, co wp ywa oby 
negatywnie na ca  gospodark . St d wszelkie zmiany wyma-
gaj  ostro no ci i planowego wdra ania, by unikn  wylania 
dziecka z k piel  – podsumowa  prezes ZBP. 

Grochem o cian

W swoich wyst pieniach uczestnicy forum wielokrotnie 
podkre lali, e wi kszo  postulatów kierowana by a przede 
wszystkim w stron  Ministerstwa Finansów.
Nasi politycy cz sto z dum  podkre laj , e w czasie kryzysu 
Polska by a jedyn  zielon  wysp  na oceanie zad u onych 
pa stw Europy. Trzeba jednak pami ta , e na kondycj  kra-
ju wp ywa rozwój, lub jego brak, ma ych regionalnych wyse-
pek, jakimi s  miasta i gminy. Kryzys si  jeszcze nie sko czy
i je eli chcemy pozosta  t  zielon  wysp , trzeba wspiera
samorz dowców i da  im do r k instrumenty, które pozwol
im si  rozw  a .
Samorz dy i banki porozumiewaj  si , bo rozwój regionów 
le y w ich wspólnym interesie. Rzecz tylko w tym, eby pra-
wo reguluj ce ten proces nie stawia o nadmiernie restrykcyj-
nych barier.  

Mamy doskonale rozwiniętą sieć i wszystkie instrumenty 
potrzebne do współpracy z samorządami. Nasze działanie 
polega na tym, żeby nakręcić u nich koniunkturę. Należy wy-
korzystać synergię polskiego kapitału, brać pod uwagę alo-
kację przychodów podatkowych i zatrudnienia oraz przede 
wszystkim atuty sieci dystrybucyjnej, jaką dysponują banki 
spółdzielcze. Kredytów preferencyjnych udzielamy dzisiaj 
w poczuciu odpowiedzialności za losy tego kraju i poprawy 
sytuacji polskiej wsi.

Mirosław Potulski
prezes Banku Polskiej 
Spółdzielczości SA

BGK współpracuje z samorządami poprzez inwestowanie 
kapitału we wspólne przedsięwzięcia. Zajmujemy się prefi -
nansowaniem rozwoju obszarów wiejskich. Mamy również 
fundusz rozwoju infrastruktury komunalnej, który wśród sa-
morządów będzie cieszył się wielkim powodzeniem. Są to 
pieniądze wydzielone na sfi nansowanie prac projektowych 
przed realizacją inwestycji na poziomie samorządów. W sy-
tuacji gdy budżety samorządowe są coraz bardziej napięte, 
tego typu wsparcie będzie się bardzo liczyło.

Tomasz Mironczuk
prezes Banku 
Gospodarstwa Krajowego

Dotąd docierało do nas niewiele sygnałów o problemach 
fi nansowania JST przez banki. Pojawiające się trudności z re-
guły dotyczyły projektów unijnych. Tym razem już nie tylko 
środowisko bankowe, lecz także sami samorządowcy pod-
noszą potrzebę pilnego podjęcia prac nad rozszerzeniem 
katalogu możliwości korzystania z instrumentów inżynierii 
fi nansowej. Priorytet stanowi restrukturyzacja zadłużenia 
i efektywne wspomaganie zarządzania płynnością i ryzy-
kiem fi nansowym.

Arkadiusz Lewicki
dyrektor w ZBP 
odpowiedzialny 
za współpracę 
z sektorem publicznym
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