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P rzepisy wyróżniają postępowa-
nie naprawcze i ostrożnościowe, 
jednak nie definiują tych pojęć. 

Z całokształtu regulacji można jednak 
wyprowadzić wniosek, że postępowanie 
naprawcze związane jest z trudną sytu-
acją finansową jednostki, w szczegól-
ności przekroczeniem dopuszczalnych 
limitów zadłużenia, która skutkuje lub 
grozi zaburzeniem skuteczności czy też 
jakości zadań publicznych (art. 224 ust. 
1). Zwłaszcza przekroczenie dopusz-
czalnych limitów długu wiąże się często 
z brakiem możliwości uzyskania finanso-
wania z innych źródeł, co w tym przy-
padku sytuuje Skarb Państwa, jako „po-
życzkodawcę ostatniej szansy”. Kondycja 
finansowa jednostki może sytuować się 
poniżej progu zdolności kredytowej 
i uniemożliwiać pozyskanie zwrotnych 
środków w instytucjach finansowych. 
Wiele podobnych cech przypisać można 
też drugiemu z przewidzianych ustawą 
stanów uzasadniających, tj. postępowa-
nie ostrożnościowe. Przepisy wskazują 
jednak, że postępowanie takie jest wdra-
żane, gdy zagrożenie wykonania zadań 
publicznych powstało z przyczyn nie-
zależnych od tej jednostki. W praktyce 
dystynkcja ta może powodować jednak 
trudności interpretacyjne. Zwłaszcza 
w małych jednostkach zasadniczy wpływ 
na sytuację budżetową mogą mieć skut-
ki nawet pojedynczego niefortunnego 
przedsięwzięcia czy wyroku sądu. Przy-
chylam się do poglądu, iż postępowanie 
ostrożnościowe nie jest uwarunkowane 
stosowaniem procedur ostrożnościowych 
i sanacyjnych, o których mowa w art. 86 
i nast. ustawy o finansach publicznych4. 

Określone przez Ministra Finansów wa-
runki formalne udzielenia pożyczki na 
oba cele są zasadniczo zbliżone. 
Z art. 224 ustawy o finansach publicz-
nych wynika, że warunkiem przyznania 
pożyczki jest realizacja lub przystąpie-
nie do realizacji postępowania napraw-
czego lub ostrożnościowego. Program 
przyjmowany jest uchwałą organu sta-
nowiącego JST. Ustawa stawia jednak 
programowi zobiektywizowane wymogi 
merytoryczne. Ocena ich spełnienia na-
leży nie tylko do samej JST, ale również 
do wojewody, a ostatecznie do Ministra 
Finansów (ewentualnie BGK, jeżeli mi-
nister zleci mu wykonywanie czynność 
związanych z udzielaniem pożyczek). 
Wojewoda opiniuje zgodność z prawem 
przedsięwzięć przewidzianych w progra-
mie naprawczym lub ostrożnościowym. 
Przystąpienie do programu związanego 

z pożyczką budżetową oznacza zatem 
również poddanie się przez władze jed-
nostki dodatkowym ocenom zewnętrz-
nym. Z analizy programu postępowania 
naprawczego (ostrożnościowego) wy-
nikać musi, że w stopniu wysoce praw-
dopodobnym nastąpi poprawa sytuacji 
finansowej tej jednostki oraz skutecz-
ności w wykonywaniu jej ustawowych 
zadań; zachowane zostaną zasady okre-
ślone w art. 242–244 ustawy o finansach 
publicznych, na koniec roku, w którym 
upływa termin spłaty pożyczki, zapew-
niona zostanie spłata pożyczki wraz z od-
setkami. Prawdopodobieństwo to nie 
może być poparte jedynie jednostronną 
deklaracją władz jednostki, ale wynikać 
musi z kryteriów obiektywnych. Obec-
nie do roku 2013 obowiązują limity za-
dłużenia JST przewidziane art. 169–171 
ustawy o finansach publicznych z 2005 
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r.5 Rok 2014 ma być pierwszym rokiem 
prawnie wiążącego obowiązywania limi-
tów określonych w art. 243 i 244 ustawy 
o finansach publicznych z 2009 r. Pro-
gram naprawczy (ostrożnościowy), który 
z reguły jest planowany w horyzoncie 
kilku lub kilkunastoletnim musi uwzględ-
niać tę zmianę. Należy zatem śledzić 
również prace legislacyjne dotyczące 
nowych limitów długu JST, ponieważ po 
ich uchwaleniu i opublikowaniu mogą 
oddziaływać na warunki realizacji oma-
wianych programów. 
Szczegółowa problematyka zakresu i tre-
ści programu naprawczego lub ostroż-
nościowego wykracza poza tematykę 
niniejszego artykułu.6 Nie mniej jednak 
obok przytoczonych wymogów ustawo-
wych, rozporządzenie Ministra Finansów 
nakazuje, aby program (a w przypad-
ku nieujęcia w programie – wniosek 
o udzielenie pożyczki) zawierał: a) ana-
lizę stanu finansów jednostki samorządu 
terytorialnego, b) plan przedsięwzięć 
ostrożnościowych lub naprawczych, 
wraz z harmonogramem ich wprowa-
dzania, c) przewidywane efekty finan-
sowe poszczególnych przedsięwzięć 
ostrożnościowych lub naprawczych, 
wraz z określeniem metodologii ich obli-
czania, d) uzasadnienie podejmowanych 
działań w ramach postępowania ostroż-
nościowego lub naprawczego. 
W piśmiennictwie wskazuje się na zwią-
zek przeznaczenia pożyczki z art. 89 
ustawy o finansach publicznych, określa-
jący dopuszczalne przeznaczenie poży-
czek zaciąganych przez JST.7 
Wystąpienie o pożyczkę z budżetu 
państwa wymaga podjęcia w tej spra-
wie uchwały organu stanowiącego JST. 
Z ustawowych przesłanek wynika też, że 
okres, na jaki jednostka zamierza zacią-
gnąć pożyczkę, musi być objęty w całości 
wieloletnią prognozą finansową jednost-
ki. Prognoza oczywiście musi uwzględ-
niać pożyczkę z budżetu. Zatem decyzja 
o wystąpieniu o pożyczkę może niekie-
dy wiązać się z uchwaleniem prognozy 
na nowo. Należy zauważyć, że niektóre 
regionalne izby obrachunkowe nie uzna-
ją konieczności wydawania opinii do 
projektów wieloletnich prognoz finanso-
wych lub ich zmian, które nie są przed-
stawiane „wraz” z projektem uchwały 
budżetowej, o czym mówi literalne 
brzmienie art. 230 ustawy o finansach 
publicznych. interpretacja taka nie wy-
daje się jednak w pełni trafna, ponieważ 
w skrajnym przypadku pozostawiałaby 
wieloletnią prognozę finansową poza 

nadzorem izby. Może również utrudnić 
wystąpienie jednostki o pożyczkę, po-
nieważ przedstawienie aktualnej opinii 
regionalnej izby obrachunkowej (RiO) 
o projekcie uchwały w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej jest wymogiem 
wynikającym z rozporządzenia. W przy-
padku uchwalenia nowej prognozy i bra-
ku opinii RiO warto zatem dołączyć do 
wniosku stanowisko izby o braku pod-
staw do wydania opinii, w innym przy-
padku ministerstwo z pewnością wezwie 
jednostkę do  uzupełnienia wniosku. 

Warunki umowy pożyczki

Pożyczka podlega w znaczącej części 
regulacjom kodeksu cywilnego (art. 720 
i nast.), przy czym regulacje prywatno-
prawne są istotnie zmodyfikowane bez-
względnie wiążącymi postanowieniami 
ustawy o finansach publicznych. Zacho-
wana jest istota pożyczki –przeniesienie 
własności pieniędzy ze Skarbu Państwa 
na jednostkę samorządu terytorialne-
go, z obowiązkiem zwrotu kwoty, na 
zasadach określonych w umowie (art. 
720 k.c.). Należy jednak zauważyć, że 
zgodnie z art. 115 ustawy o finansach 
publicznych nie ma możliwości udzie-
lenia z budżetu pożyczki nieoprocen-
towanej. aktualne oprocentowanie 
pożyczek jest zmienne. W przybliżeniu 
może ono kształtować się na poziomie 
połowy stopy redyskontowej weksli Na-
rodowego Banku Polskiego, przy czym 
w umowach można spotkać określenie 
dolnej granicy oprocentowania na po-
ziomie np. 3 proc.8 Odsetki odnoszone 
są do określonych umową okresów, np. 
kwartalnych. Również płatność odsetek 
może następować kwartalnie. Odsetki za 
opóźnienie w spłacie kapitału zastrzega-
ne są w wysokości równej odsetkom ob-
liczanym jak od zaległości podatkowych, 
a od zaległych odsetek w wysokości 

dwukrotności, lecz nie mniej niż 6 proc. 
Umowa pożyczki nakłada na pożyczko-
biorcę liczne obowiązki. Ma ona cha-
rakter celowy, uwarunkowany treścią 
art. 89 ustawy o finansach publicznych. 
W szczególności może to być spłata 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
lub np. sfinansowanie występującego 
w ciągu roku niedoboru, spłata wcze-
śniej zaciągniętych zobowiązań. Wy-
korzystanie pożyczki podlega kontroli, 
w ramach której pożyczkobiorca obo-
wiązany jest do przedstawiania doku-
mentów potwierdzających jej faktyczne 
wykorzystanie, w tym kopii dokumen-
tów przelewów potwierdzonych przez 
skarbnika. Pożyczka w części wykorzy-
stanej niezgodnie z przeznaczeniem 
podlega zwrotowi do budżetu państwa. 
Obowiązkiem również zawieranym 
w umowie, a zatem rzutującym na jej 
wykonanie, jest regulowanie należności 
publicznoprawnych, w tym podatków, 
składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne. W okresach określonych 
umową, np. co kwartał, pożyczkobiorca 
zobowiązany jest przedstawiać informa-
cję o stanie realizacji programu napraw-
czego lub ostrożnościowego. 
art. 224 ust. 2 ustawy o finansach pu-
blicznych przewiduje, że pożyczka 
i odsetki nie podlegają umorzeniu – co 
wobec jednoznacznego zakazu po-
wodowałoby nieważność tego rodza-
ju czynności prawnej. Spłata pożyczki 
następuje zgodnie z harmonogramem 
określonym w umowie. Do pożyczek 
z budżetu zastosowanie ma również art. 
722 k.c. określający termin przedaw-
nienia wydania przedmiotu pożyczki 
ją biorącemu. Przedawnienie roszczeń 
o zwrot (przypadek raczej teoretycz-
ny) następuje na podstawie przepisów 
ogólnych k.c. Bardziej złożona sytuacja 
dotyczyłaby zastosowania art. 721 k.c., 
który określa że dający pożyczkę może 
odstąpić od umowy i odmówić wyda-
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nia przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot 
pożyczki jest wątpliwy z powodu złego 
stanu majątkowego drugiej strony. insty-
tucja ta jest nazywana natychmiastową 
wymagalnością pożyczki. Uprawnienie 
nie przysługuje dającemu pożyczkę, 
jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym 
stanie majątkowym drugiej strony wie-
dział lub z łatwością mógł się dowie-
dzieć. Omawiane pożyczki niewątpliwie 
są wręcz uwarunkowane złym stanem 
majątkowym jednostki, jednakże usta-
wa o finansach publicznych dopuszcza 
ich udzielenie tylko wtedy, gdy zapew-
niona jest spłata pożyczki wraz z odset-
kami, co wynikać ma z przyjętego przez 
jednostkę programu. W konsekwencji 
z pewnością podanie nieprawdziwych 
danych w programie, jak również brak 
jego realizacji skutkujący pogorszeniem 
sytuacji finansowej może uzasadnić na-
tychmiastowe żądanie zwrotu. Ponadto 
na pożyczkobiorcy spoczywa obowią-
zek przedstawiania w trakcie obowią-
zywania umowy innych dokumentów, 
np. uchwał budżetowych i uchwał 
w sprawie wieloletniej prognozy fi-
nansowej, sprawozdań budżetowych, 
uchwała w sprawie udzielenia absoluto-
rium zarządowi, opinii regionalnej izby 
obrachunkowej dotyczącej wykonania 
budżetu, jak i ogólny obowiązek udzie-
lania informacji oraz wyjaśnień. Jednost-
ki samorządowe są też zobowiązane do 
informowania o wszelkich zdarzeniach 
mających wpływ na zdolność do termi-
nowej spłaty pożyczki. 

Zabezpieczenia spłaty 
pożyczki

Ustawowym wymogiem jest również 
zabezpieczenie spłaty pożyczki na 
rzecz Skarbu Państwa (art. 224 ust. 6), 
przy czym określenie – w drodze roz-
porządzenia – ich rodzajów i zakresu 
ustawa powierza Ministrowi Finan-
sów. Zgodnie z § 4 rozporządzenia 
zabezpieczenie wierzytelności z tytu-
łu umowy pożyczki stanowią weksle 
własne in blanco lub akt notarialny 
o poddaniu się egzekucji w trybie art. 
777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania 
cywilnego. Propozycję zabezpieczenia 
określa wnioskodawca. W przypadku 
weksli, w praktyce jednostka wystawia 
ich kilka lub nawet kilkanaście, któ-
rym towarzyszy deklaracja wekslowa.9 
Weksle te mogą być zabezpieczeniem 
kwoty głównej, odsetek, jak i poniesio-

nych przez pożyczkodawcę kosztów 
finansowych. W piśmiennictwie for-
mułowane są poglądy o nadmiernym 
ograniczeniu form zabezpieczenia, co 
miałoby usztywniać procedurę przy-
znawania pożyczki.10 Należy jednak 
zwrócić uwagę na uprawnienie Mini-
stra Finansów przewidziane w art. 224 
ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 
W przypadku niedokonania spłaty po-
życzki w terminie określonym w umo-
wie może on potrącić niespłaconą 
kwotę pożyczki wraz z odsetkami z na-
leżnej subwencji ogólnej ustalonej dla 
tej jednostki samorządu terytorialne-
go.11 Jest to zatem szczególna postać 
potrącenia należności cywilnoprawnej 
ze zobowiązaniem wyznaczonym prze-
pisami prawa publicznego. Dokonanie 
potrącenia ma charakter fakultatywny, 
nie mniej jednak stanowi skuteczną 
formę zaspokojenia roszczenia Skar-
bu Państwa. Jakkolwiek może być ona 
długotrwała w realizacji, dotyczyłoby 
to raczej natychmiastowej wymagalno-
ści całej kwoty pożyczki. Jednocześnie 
określone rozporządzeniem kategorie 
zabezpieczeń są stosunkowo najmniej 
obciążające organizacyjnie i kosztowne 
dla biorącego pożyczkę. Zabezpiecze-
nie obejmować ma swym zakresem 
co najmniej 100 proc. wierzytelności 
z tytułu umowy pożyczki, co oznacza, 
że obejmować winno również należne 
odsetki. 
W praktyce istotne są też przewidy-
wane umowami przyczyny ich jedno-
stronnego, rozwiązania przez pożycz-
kodawcę. Umowa przewiduje formułę 
wypowiedzenia, jednakże okres ten jest 

dość krótki – ok. 2 tygodnie. Skutkiem 
rozwiązania umowy jest obowiązek 
spłaty całości pozostałej części pożyczki 
w dość krótkim terminie (np. do końca 
miesiąca). Obok wykorzystania pożycz-
ki niezgodnie z przeznaczeniem mogą 
to być także: niezachowanie wymogu 
zrównoważenia budżetu po stronie do-
chodów i wydatków bieżących, czy też 
wskaźników zadłużenia po terminach 
określonych umową, wstrzymania lub 
zaniechania realizacji programu na-
prawczego lub ostrożnościowego, jak 
również jego zmiany, która ma negatyw-
ny wpływ na postępowanie naprawcze 
lub ostrożnościowe. Zmiana programu 
powinna zatem uzyskać akceptację 
pożyczkodawcy. Przyczyną natychmia-
stowego rozwiązania umowy może być 
oczywiście także opóźnienie w spłacie 
kapitału lub odsetek, w przedstawieniu 
żądanych dokumentów, jak również po-
dawanie przed zwarciem lub w trakcie 
realizacji umowy nieprawdziwych infor-
macji. 

Warunki formalne 

Szczegółowy zakres danych zawartych 
we wniosku o udzielenie pożyczki, jak 
również wykaz dokumentów określa 
rozporządzenie, wymieniając 23 ka-
tegorie dokumentów, które muszą być 
dostarczone w oryginale lub kopiach 
poświadczonych za zgodność z ory-
ginałem. Jego współczesne brzmienie 
ustanawia bardzo zbliżone wymaga-
nia dotyczące zarówno postępowania 
naprawczego, jak i ostrożnościowego. 
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Rozmiar artykułu uniemożliwia szcze-
gółowe opisanie wszystkich wymogów 
formalnych. częściowo są też one 
przedstawione w poprzednich punk-
tach. We wniosku w sprawie pożycz-
ki jednostka określa jej wysokość, jak 
również proponowane terminy spłaty 
i wysokości spłat. Niezbędne jest wska-
zanie przyczyn ubiegania się o pożycz-
kę i jej szczegółowe przeznaczenie 
(np. wskazanie konkretnych zobowią-
zań, których spłacie ona posłuży). Nie 
wszystkie dokumenty wymienione roz-
porządzeniem muszą być sporządzone 
na nowo, na potrzeby wniosku. Nie za-
wsze też obowiązek ich dołączenia jest 
bezwzględny. Dla przykładu, jednostka 
przedstawia ostatnio sporządzoną in-
formację o stanie mienia komunalnego. 
Jednostka przedstawia opinie regional-
nej izby obrachunkowej o przedkła-
danych przez organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego 
sprawozdaniach z wykonania budżetu 
wraz z informacjami o stanie mienia 
jednostek samorządu terytorialnego 
i objaśnieniami, za okres 3 lat poprze-
dzających rok budżetowy, w którym 

jest składany wniosek, przy czym za rok 
bezpośrednio poprzedzający, jeżeli jest 
dostępna w czasie składania wniosku. 
Także warunkowy obowiązek dotyczy 
opinii regionalnej izby obrachunkowej 
o przedłożonej przez organ wykonaw-
czy jednostki samorządu terytorialne-
go informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za pierwsze półrocze roku 
budżetowego, w którym jest składany 
wniosek. To samo dotyczy opinii re-
gionalnej izby obrachunkowej o moż-
liwości sfinansowania deficytu budże-
towego, dotyczącą roku budżetowego, 
w którym jest składany wniosek, jak 
również opinii o prawidłowości kwoty 
długu JST przyjętej w wieloletniej pro-
gnozie finansowej. Bezwarunkowy wy-
móg dotyczy przedstawienia opinii RiO 
o możliwości spłaty pożyczki z budże-
tu państwa. Rozporządzenie wymaga 
przedłożenia oświadczenia wniosko-
dawcy o aktualnym zadłużeniu (obok 
szczegółowego wykazu zobowiązań 
według ich rodzajów), obciążeniach na 
majątku trwałym, toczących się postę-
powaniach sądowych i administracyj-
nych, mogących mieć wpływ na sytu-

ację finansową jednostki samorządu 
terytorialnego, jak również o wywiązy-
waniu się jednostki z dotychczasowych 
zobowiązań lub zmianie warunków 
spłaty. W przypadku uzgodnień doty-
czących spłaty zobowiązań, np. prze-
sunięcia terminów, należy załączyć 
również dokumenty źródłowe. Wśród 
wymaganych dokumentów znajduje 
się także raport regionalnej izby obra-
chunkowej o stanie gospodarki finan-
sowej JST.
Do wniosku należy przedstawić opis 
działań podjętych przez wnioskodawcę 
w celu pozyskania środków finanso-
wych, innych niż pożyczka z budżetu 
państwa, oraz ewentualnych trudno-
ści w ich pozyskaniu. W praktyce nie 
zawsze oznacza to konieczność z góry 
bezcelowego ubiegania się o środki 
pochodzące z innych źródeł jedynie 
po to, aby przedstawić wskazany opis. 
W skrajnym przypadku, ponieważ bu-
dżet państwa jest swego rodzaju „po-
życzkodawcą ostatniej szansy”, wystar-
czające może okazać się oświadczenie 
o obiektywnym braku możliwości po-
zyskania zewnętrznego finansowania. 
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Procedura rozpoznawania wniosków 
w sprawie pożyczek

Jak trafnie zauważono w piśmiennictwie, procedura przyzna-
wania pożyczek nie podlega przepisom kodeksu postępowania 
administracyjnego, ponieważ dotyczy umowy cywilnoprawnej.12 
Umowa pożyczki zawierana jest przez Ministra Finansów (lub 
w jego imieniu), kluczową rolę odgrywa Departament Poręczeń 
i Gwarancji. Należy do niego ocena wniosków o udzielenie 
pożyczki, analiza ekonomiczno-finansowa postępowań na-
prawczych lub ostrożnościowych, prognoz finansowych, ryzy-
ka związanych z wnioskowaną pożyczką, przygotowywaniem 
projektów umów pożyczki oceną sytuacji jednostek samorządu 
terytorialnego korzystających z pożyczek, jak również prowadze-
nie działań zmierzających do odzyskania wierzytelności Skarbu 
Państwa z tytułu tych pożyczek. Ostateczna ocena wniosku doty-
czy jego zasadności i prawidłowości, jak również oczywiście limi-
tów wynikających z ustawy budżetowej. Obowiązujące przepisy 
nie przewidują środków czy też procedur odwoławczych, np. 
w związku z odmową udzielenia pożyczki, co oczywiście nie stoi 
na przeszkodzie przedstawiania kolejnych wniosków, np. zmo-
dyfikowanych wobec stanowiska Ministra Finansów. 

Dane 

Ustawa budżetowa na 2012 r. przewidziała limit kwot na 
pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego o łącznej 
kwocie 30 mln zł, jest to wielkość niezmienna od kilku lat 
(z wyjątkiem roku 2007, gdy w budżecie państwa nie przewi-
dziano środków na ten cel). W 2006 i 2009 r. nie udzielono 
żadnej pożyczki, w 2008 udzielono jednej pożyczki na kwotę 
17,6 mln zł, w 2010 jednej na kwotę 1,85 mln, w 2011 r. 
udzielono pożyczek na łączną kwotę 28 mln zł.13 

Podsumowanie 

W piśmiennictwie zaobserwować można – jakkolwiek nie-
zbyt intensywną – dyskusję, na temat instytucji pożyczek dla 
JST jej intensywność jest umiarkowana, co zapewne wynika 
z niezbyt znaczącej skali pożyczek w praktyce. Formułowane 
tezy dotyczą zarówno celowości samej instytucji, jak i jej roz-
wiązań szczegółowych. Ponadto niektóre adresowane są do 
organów stanowiących prawo, inne do stosujących je.
Zwolennicy podkreślają pożyteczność funkcjonowania tego ro-
dzaju mechanizmu ze względu na publiczny charakter zadań, jak 
również swego rodzaju „nadrzędną” rolę państwa.14 Przeciwnicy 
tej instytucji postrzegają ją jako „nagrodę za nieudolność” i błęd-
ne decyzje organów JST, co ma być sprzeczne z zasadą spra-
wiedliwości społecznej i konkurencyjności.15 Niektórzy autorzy 
piszą też o demoralizującej roli pożyczek, obciążaniu ryzykiem 
środków publicznych czy wręcz karaniu jednostek sprawnie go-
spodarujących poprzez pozbawianie ich środków, które mogły-
by zostać przeznaczone na ich rozwój.16 Krytykowana jest też 
niewielka wysokość kwot przeznaczanych na cel pożyczek dla 
jednostek samorządu terytorialnego.17 Wielkość ta jest uwarun-
kowana decyzją polityczną, dotyczącą danego roku budżetowe-
go wynikającą z decyzji Rady Ministrów jak również Parlamentu. 
Wymogi formalne dotyczące wniosku, w szczególności liczba 
dokumentów i obszerność wniosku są przedmiotem krytyki.18 

Wydaje się jednak, że w skali działania jednostki samorządu te-
rytorialnego wymogi formalne są możliwe do spełnienia, zwłasz-
cza że liczne obowiązki dotyczące przedstawienia dokumentów 
mają charakter warunkowy. Głębszym problemem może być 
np. opór regionalnych izb obrachunkowych dotyczący przedsta-
wiania przez nie raportów o stanie finansowym jednostek samo-
rządu terytorialnego, co może stanowić przeszkodę w ubieganiu 
się o pożyczki,19 czy też opinii do wieloletnich prognoz finanso-
wych JST – jest to jednak sfera stosowania, nie zaś stanowienia 
prawa, i to przez podmioty niezależne zarówno przez jednostki 
samorządu terytorialnego, jak i Ministra Finansów. 
Wydaje się że tezy przeciwników instytucji prawnej pożyczek 
dla JST nie są przekonujące. Względy konkurencji nie mogą 
prowadzić do zakwestionowania sensu pożyczek co najmniej 
z kilku powodów. Po pierwsze znaczna część zadań publicznych 
realizowanych przez samorząd terytorialny w dalszym ciągu wy-
maga jednak realizatora publicznego lub jest poza obszarem za-
interesowania „niewidzialnej ręki rynku”. Wybór władz publicz-
nych, jak i podejmowane przez nie decyzje podporządkowane 
jest realizacji zadań publicznych, a nie regułom rynkowym. To 
samo dotyczy zmiany władz, zwłaszcza dokonywanej w trybie 
nadzorczym. Po wtóre beneficjentami zadań publicznych są 
społeczności lokalne, które nie mogą czekać, aż swobodna gra 
rynkowa usunie nieprawidłowości. Po trzecie skala działalności 
pożyczkowej budżetu państwa w omawianym zakresie jest na 
tyle niewielka, że trudno jest mówić o zaburzeniu konkurencji 
czy pozbawianiu innych jednostek środków finansowych na in-
nowacje. Nie trafiają również do przekonania argumenty o pre-
mii za nieudolność. Przeciwnie, pożyczka – o ile zostanie przy-
znana – łączy się z szeregiem obowiązków w tym kontrolnych 
i poddaniu wnikliwemu oglądowi regionalnej izby obrachunko-
wej, jak i Ministra Finansów. Przyznanie pożyczki nie legitymizu-
je ewentualnych błędów organów jednostki, które mogą ponieść 
odpowiedzialność polityczną lub prawną z innych tytułów. 
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BEZPIECZNY PRZED SZKODĄ

Nowoczesne ubezpieczenia dedykowane do jednostek samorządowych

     Każdy człowiek pragnie chronić przed utratą owoce swego trudu i pracy. Szczególnie osoby mające w swej pieczy majątek wspólny całej społeczności muszą zadbać o to, aby dorobek służący 
wszystkim nie został zniszczony czy stracony, gdyż często nie ma możliwości, aby odbudować  go ponownie. 
     Jednostki samorządowe zarządzają często wielomilionowymi inwestycjami, jest coraz więcej  pięknych szkół, domów kultury, powstają nowoczesne sieci wodne, kanalizacyjne, oczyszczalnie 
ścieków, drogi – i po ich wybudowaniu trzeba zadbać o ich bezpieczne funkcjonowanie. 
     Na przestrzeni dziejów ludzie zawsze szukali sposobu zabezpieczenia dorobku. Powstawały  grupy „wzajemnego wsparcia” - w przypadku pożaru czy najazdu członkowie grupy wspólnie 
wspierali się nawzajem. Tworzyły się pierwsze Towarzystwa Ogniowe, przekształcane w czasach późniejszych w Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Znacznie później powstały komercyjne firmy 
ubezpieczeniowe.  
  Temat ubezpieczeń czasem traktowany jest marginalnie, a jednak trzeba poświęcić mu w Państwa powiatach czy gminach należytą uwagę. Mieszkańcy ufają, że zadbacie o bezpieczeństwo 
wspólnego majątku. Jest wiele pytań, na które trzeba znaleźć odpowiedź:

 co trzeba ubezpieczyć,  od jakich zdarzeń,  jak prawidłowo określić wartość – czyli sumę ubezpieczenia,  jak  znaleźć najlepszego   ubezpieczyciela,  ile pieniędzy przeznaczyć na ubezpieczenie.

Co ubezpieczać i od czego ?
   hcyt do wótkeibo ćazceipzebu ein alawzop ”ilaps ein ęis no ,kenydub ynaworum ot„ obla ,”izdowop ołyb ein ydgin ut„ eż  ,adwarpein oT .hcywosol ńezradz do – elwodub i iknydub ąicśonwep ąłac Z 
ryzyk. Zawsze może być pierwszy raz. Obserwujecie Państwo zdarzenia w Polsce nie występujące uprzednio, jak na przykład trąby powietrzne. Warto znaleźć ofertę, gdzie uwzględniono jak najwięcej 
możliwych zagrożeń. 

W naszym „TUW”ie  proponujemy ubezpieczenia od:
 ognia,  uderzenia pioruna,  wybuchu,  upadku statku powietrznego,  huraganu,  śniegu,  dymu,  deszczu nawalnego,  fali naddźwiękowej,  uderzenia pojazdu w budynek, 
 powodzi,  gradu,  osunięcia się ziemi,  lawiny,  awaryjnego wydostania się wody z urządzeń ,  trzęsienia ziemi.  

Jeśli ktoś znajdzie kolejne nie ujęte powyżej zagrożenie – dodamy je z pewnością do katalogu.
Budynki – to szkoły, remizy, budynki biurowe, wielofunkcyjne, komunalne mieszkaniowe, i wiele innych. 
Budowle – na przykład „Orliki”, place zabaw, kolektory, - często też mosty, nowe drogi i chodniki. W budynkach mamy różnego rodzaju wyposażenie, przy zalaniu czy powodzi również zostanie 
zniszczone i będzie trzeba je odtworzyć. Nowoczesna kuchnia w nowym przedszkolu  to pokaźna kwota.   Trzeba też ubezpieczać mienie ruchome od kradzieży. Nie jest już tak opłacalne wykradanie 
komputerów, ale się zdarza. Natomiast coraz częstsze są szkody w sprzęcie elektronicznym, będące skutkiem przepięć. Tu proponujemy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, jest 
to wygodne. Można też ubezpieczyć oprogramowanie czy bazy danych. Kradzieży ulegają też elementy budynków, trzeba zatroszczyć się też o ubezpieczenia pieniędzy od kradzieży czy rabunku. 
Istotne też jest ubezpieczenie obiektów  od zniszczenia przez wandali. Nowa elewacja często jest bardzo krótko czysta i świeża. Zdarzają się też  wybicia celowe szyb okiennych, takie  rozszerzenia 
ubezpieczenia budynku powoduje, że każda szkoda jest przez Towarzystwo rekompensowana. 

Jak prawidłowo określić wartość naszego majątku?
  W zasadzie nie ma problemu w przypadku budynków nowych, oraz nowego wyposażenia  czy inwestycji. Zawsze proponujemy wartość odtworzeniową, lub księgową początkową, to pozwala 
uzyskać pełne odszkodowanie, umożliwiające odbudowę czy zakupy bez dokładania własnych pieniędzy. Gorzej jest ze starymi obiektami, gdzie w ewidencji księgowej są wartości zupełnie nie pasujące 
do ich realnej wartości. Tu można posłużyć się wartością rzeczywistą szacunkową, uwzględniającą zużycie techniczne, ale posiłkującą się aktualnymi cenami w budownictwie. TUW„TUW” dla potrzeb 
ubezpieczeniowych takie wyceny  zrobi. 
Podobnie jest ze sprzętem komputerowym – szybko traci na wartości, i trzeba dobrze określić jego wartość do ubezpieczenia, aby w jak największym stopniu umożliwić jego odkupienie.
   Kolejne rodzaje ubezpieczeń, które można realizować jako ubezpieczenia majątkowe, to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Szczególnie OC staje się bardzo ważne, rosną postawy roszczeniowe wśród ludzi, często zdarzenie, które kiedyś było traktowane jako przypadek, teraz generuje postawę – ktoś musi mi za to 
zapłacić. Kierowcy szukają właścicieli dziur w drogach,  zalane z kanalizacji  domy często są naprawiane ze środków gminnych, gdy dany zakład komunalny jest winien awarii, ilość roszczeń rośnie, 
często poszkodowani posiłkują się różnego rodzaju pomocą prawną. Istotne jest, aby  suma gwarancyjna, z której wypłacane będą potencjalne odszkodowania dla poszkodowanych określona była  
w wystarczającej wysokości. 
  Proponujemy też OC dla funkcjonariuszy publicznych, aby w przypadku konsekwencji  błędnej decyzji nie musieli płacić z własnej kieszeni.
  NNW  to duży temat w odniesieniu do członków OSP, dzieci w szkołach czy świetlicach gminnych, sołtysów w czasie wypełniania obowiązków, inkasentów. Grożą im wypadki czy napady, często 
poważne w skutkach.

  Aby wszystkie powyższe uwarunkowania dobrze w ubezpieczeniu uwzględnić, stworzyliśmy w naszym Towarzystwie pakiet ubezpieczeniowy „Bezpieczna Gmina”, który jest dedykowany dla Państwa 
potrzeb. Ciągle go modyfikujemy, na bazie nieustannie poszerzanej praktycznej wiedzy, nabywanej w czasie naszej kilkunastoletniej współpracy z jednostkami samorządowymi   – a członkami 
  Stała współpraca jest dowodem również na to, że odszkodowania, które wypłacamy w przypadku zaistnienia jakiegoś nieszczęścia są satysfakcjonujące. 
  Szczególnie  bardzo szerokie określenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest dla samorządów cenne: „Ubezpieczeniem OC objęte są szkody  będące następstwem 
realizacji  zadań zgodnych z zakresem działania  określonym na podstawie ustawy o samorządzie gminnym/powiatowym/wojewódzkim”.

  Właśnie ubezpieczenia są tą dziwną częścią usług niematerialnych, w których weryfikacja jakości  może nastąpić dopiero w przypadku konieczności zwrócenia się o odszkodowanie, nie da się 
sprawdzić, czy oferta jest dobra, jeśli nie będzie szkody. Często utożsamia się jakość ubezpieczenia z jego niską ceną – a to błąd. 

A ile warto wydać na  ubezpieczenie? 
  Jak najmniej – oczywiście. Ale nie na zasadzie kupić byle co, mieć ubezpieczenie pro forma, i zaoszczędzić. Trzeba dobrze  przemyśleć, co ubezpieczyć, od czego, na jaką sumę ubezpieczenia 
– a potem jeszcze renegocjować. W „TUW” udzielamy wielu zniżek: za staż członkowski, za kontynuację, za bezszkodowy okres ubezpieczenia – i za kompleksowość. Jeżeli powierzacie nam cały swój 
majątek – cena jest niższa. Nie warto oddzielnie ubezpieczać poszczególnych obiektów – przykładowo każdy dyrektor szkoły ją ubezpiecza.  Sumarycznie w skali gminy wówczas na pewno jest drożej.

I tu pojawia się kolejny temat – wybór towarzystwa ubezpieczeniowego. 
  Są trzy drogi, aby tego dokonać: można mieć wiedzę o jakości oferty danego Towarzystwa oraz o solidności zachowania w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania, i wybrać świadomie 
dane Towarzystwo, obdarzając je zaufaniem; można dokonać wyboru w drodze przetargu, problemem jest tu dobór kryterium – nie sądzę, aby dobrym była jak najniższa cena; można też zwrócić się 
do brokera – ale tu trzeba zaufać podwójnie, że dobrze wybieramy brokera, a on dobrze wybiera Towarzystwo. 
W przypadku  ubezpieczyciela działającego w formie  prawnej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych  można dokonać świadomego wyboru dobrej ochrony, ponieważ ustawodawca  widząc szczególną 
rolę wzajemności  ubezpieczeniowej  przewidział specjalne uregulowania prawne  dla ich członków. 
W art. 38 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej zawarte jest:
2.Do umów ubezpieczenia  zawieranych z towarzystwem  przez podmioty  będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.
TUW-y działają non profit, ubezpieczają członków Towarzystwa, są oni częścią wspólnoty, a nie zewnętrznymi klientami, i to oni właśnie poprzez swoich przedstawicieli stanowią o Towarzystwie,  
gdyż najwyższą jego władzą jest Walne Zgromadzenie Członków, są oni jedynymi właścicielami swojego Towarzystwa, nie ma zewnętrznych właścicieli.

Zapraszamy zatem do członkostwa w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych i zawierania  umów ubezpieczeń Państwa gmin, miast czy majątku powiatów. 

Bożena Turek
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