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Kompleksowe podejście do problemów 
rozwoju lokalnego powinno zawierać 
nie tylko strategię rozwoju inwestycji, 

ale również podejmowanie działań, 
które będą mogły przynieść rozwiązania 

dla konkretnych problemów 
występujących na danym terenie.
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Sytuacja geopolityczna w Europie i na 
świecie oraz sytuacja ekonomiczna 

i społeczno-polityczna w Unii 
Europejskiej, zwłaszcza w krajach, 

z którymi jesteśmy najsilniej powiązani 
gospodarczo, będą miały rosnący 

wpływ na rozwój gospodarczy i możliwe 
problemy polityczne Polski. 
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Spółdzielcza Grupa Bankowa ma bogate i wieloletnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego – naszych 
strategicznych klientów. Nasza Grupa jest bardzo aktywna w pozyskiwaniu klientów samorządowych i elastyczna, jeśli chodzi 
o dopasowanie oferty produktowej do ich indywidualnych potrzeb.

Naszym klientom oferujemy pełne spektrum usług bankowych.

W zakresie usług depozytowych proponujemy:
    obsługę rachunku bieżącego budżetu,
    obsługę rachunków jednostek budżetowych i komunalnych,
    obsługę rachunków pomocniczych,
    przelewy krajowe i międzynarodowe,
    lokaty nadwyżek środków,
    wypłaty świadczeń i zasiłków,
    karty płatnicze, charge i kredytowe dołączone do rachunków klienta, również z funkcją zbliżeniową,
    home banking i bankowość internetową.

W ramach obsługi rachunku budżetu proponujemy również kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego 
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jako Grupa oferujemy kredyty preferencyjne 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Oferta SGB dla samorządów terytorialnych

Bezpłatna infolinia:

800 888 888
www.sgb.pl

Oferta_dla_samorzadow_terytorialnych_prasa.indd   1 23.11.2015   11:02



4 EDS 1(26)/2015

ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa
tel. 22 629 18 77, faks 22 629 18 72
redakcja@doradcasamorzadowy.pl
www.aleBank.pl

REDAKCJA
Maciej Małek – redaktor naczelny
e-mail: m.malek@wydawnictwocpb.pl,
tel. 22 629 18 77
Marian Borycki – zastępca sekretarza wydawnictwa,
redakcja i korekta, m.borycki@wydawnictwocpb.pl

WSPÓŁPRACOWNICY
Elżbieta Chojna-Duch, Agata Dąmbska, Norbert Jeziolowicz, 
Piotr Kotelnicki, Izabela Krasowska, Urszula Kruszewska, 
Anna Kucharczyk, Maciej Mekiński,  Bartosz Mysiorski, 
Grażyna Urbańska, Ewa Wierzbicka, Zbigniew R. Wierzbicki,  
Cezary Szyjko, Przemysław Zaremba

PROJEKT GRAFICZNY
Sebastian Kubański, Maciej Grabowski

GRAFIK, DTP
Maciej Grabowski, grabowski@inbox.com

BIURO REKLAMY I SPRZEDAŻY
Karol Mazan
tel. 22 629 18 76, tel. kom. 512 151 989
k.mazan@miesiecznikbank.pl
Paweł Wyżkiewicz
tel. 22 891 03 60, tel. kom. 692 388 492
p.wyzkiewicz@miesiecznikbank.pl

PRENUMERATA
Katarzyna Cechowska
tel. 22 623 84 53, faks 22 629 18 72
k.cechowska@wydawnictwocpb.pl

WYDAWCA
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

ZARZĄD
Jacek Furga – prezes zarządu
Dariusz Kozłowski – wiceprezes zarządu
Andrzej Wolski – wiceprezes zarządu
Waldemar Zbytek – wiceprezes zarządu

Andrzej Lazarowicz –  zastępca dyrektora,  
sekretarz wydawnictwa

RACHUNEK BANKOWY
BZ WBK S.A., ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa
Nr rachunku: 09 1500 1126 1211 2000 9691 0000

DRUK I OPRAWA:
ArtDruk Kobyłka

Prenumerata prowadzona jest na terenie całego kraju. 
Można ją zamawiać i przedpłat dokonywać:
n W redakcji:
tel./faks 22 629 18 72, lub bezpośrednio ze strony interneto-
wej: www.aleBank.pl zakładka prenumerata.
n Instytucjonalną w  oddziałach firmy Kolporter S.A. na 
terenie całego kraju. Informacje: infolinia 0 801 205 555, 
www.kolporter-spolka-akcyjna.com.pl/prenumerata.asp.
n We wszystkich urzędach pocztowych na terenie całego 
kraju oraz przez listonoszy, faksem – 0 91 431 46 04, lub ze 
strony internetowej: www.poczta-polska.pl/prenumerata.
Informacje: infolinia 0 801 333 444.
n Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez 
RUCH  S.A. w  wersji papierowej i  na e-wydania można 

składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.
com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-
-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub do Telefonicznego Biura 
Obsługi Klienta pod numerami: 801 800 803 lub 22 717 59 59 
(w godzinach 7.00–18.00, koszt połączenia wg taryfy operato-
ra). Prenumeratę prowadzą także: AS PRESS (www.aspress.pl), 
Garmond Press S.A. (www.garmond.com), G.L.M. Gajew-
ski&Morawski Sp. J. (www.glm.pl). 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i adiustacji na-
desłanych tekstów. Materiałów niezaakceptowanych nie 
publikujemy i nie wynagradzamy. Redakcja nie ponosi od-
powiedzialności za treść i poprawność językową zamiesz-
czanych reklam. Reklamami są także artykuły oznaczone 
jako: promocja, prezentacja, artykuł promocyjny i sponso-
rowany, studium przypadku lub umieszczone w  layoucie 
prezentacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydawca  
jest członkiem
Izby Wydawców Prasy

Copyright by Centrum Prawa Bankowego i  Informa-
cji  Sp. z  o.o. Publikacja jest chroniona przepisami prawa 
autorskiego. Rozpowszechnianie w  jakikolwiek sposób 
bez zgody wydawcy jest zabronione i podlega odpowie-
dzialności karnej. Dostarczenie materiału przez autora do 
druku jest jednoznaczne z: udzieleniem bezwarunkowej 
zgody na jego publikację, akceptacją stawek dotyczą-
cych honorariów autorskich stosowanych przez Centrum 
Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. oraz udzieleniem 
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z  o.o. licencji 
niewyłącznej na wykorzystanie tekstu w  pismach wyda-
wanych przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. 
z o.o. (wersje papierowe oraz elektroniczne) oraz w celach 
promocyjnych i reklamowych Centrum Prawa Bankowego 
i Informacji Sp. z o.o.

Przewodnik po EDS-ie 1(26)/2015

Czasopismo polskich samorządów i przedsiębiorstw komunalnych

Rewitalizacja: dobre praktyki  
z lat 2007–2013 na przykładzie  
gminy i miasta Chęciny  
oraz wyzwania na przyszłość  
w ramach polityki spójności  
Unii Europejskiej 2014-2020 6

Anna Kucharczyk

Strategia i zarządzanie JST  
– potrzeba zmian 34
Sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie oraz 
sytuacja ekonomiczna i społeczno-polityczna w Unii 
Europejskiej, zwłaszcza w krajach, z którymi jesteśmy 
najsilniej powiązani gospodarczo, będą miały rosnący 
wpływ na rozwój gospodarczy i możliwe problemy 
polityczne Polski. Jednocześnie będzie to też czas 
krytycznie ważnych rozstrzygnięć determinujących 
kondycję ekonomiczną polskich przedsiębiorstw 
i gospodarstw domowych jak też kondycję i perspek-
tywy jednostek samorządu terytorialnego JST oraz 
społeczności lokalnych.
Zbigniew R. Wierzbicki

Partnerstwo publiczno-prywatne  
w rewitalizacji 58 
Rewitalizacja to skoordynowany proces, prowadzony 
wspólnie przez władzę samorządową, społeczność 

lokalną i innych uczestników, będący elementem 
polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziała-
nie degradacji przestrzeni zurbanizowanej oraz 
zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian 
jakościowych poprzez wzrost aktywności społecznej 
i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania 
oraz ochronę dziedzictwa narodowego, z zachowa-
niem zasad zrównoważonego rozwoju.
Bartosz Mysiorski, Elżbieta Nowosiadły

Co zmienić w samorządach?  
Dwugłos Ministerstwa Administracji  
i Cyfryzacji oraz Forum Od-nowa 68

Od listopada 2014 do września 2015 r. trwały prace 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz zespole 
ds. ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego – pod kierunkiem wiceministra MAiC, 
Marka Wójcika – nad sformułowaniem propozycji 
zmian ustrojowych dotyczących funkcjonowania 
samorządu terytorialnego. 
Agata Dąmbska

Rewitalizacja źródłem  
zrównoważonego rozwoju  
społecznego 78
W ostatnich miesiącach trwały intensywne prace 
nad Krajową Polityką Miejską (przyjętą na posiedze-

niu Rady Ministrów 20 października 2015 r.) oraz 
ustawą o rewitalizacji (Ustawa o rewitalizacji z dnia 
9 października 2015 r.). Oba dokumenty wprowadza-
ją czytelny zestaw założeń – ideowych i legislacyj-
nych – normujących rozumienie rewitalizacji w Pol-
sce. Dotychczasowe stricte remontowe (wynikające 
z doświadczeń wielu dotychczas zrealizowanych 
projektów rewitalizacji) konotacje tego pojęcia 
powinny ustąpić szerokiemu znaczeniu rewitalizacji 
stawiającej w centrum procesu społeczność lokalną, 
jej potrzeby, aspiracje i możliwości, co wpisuje się 
w pojęcie zrównoważonego rozwoju społecznego.
Aleksandra Jadach-Sepioło, Przemysław Zaremba

Troska o dokumenty tożsamości  82
Powszechnie w bankach możemy spotkać się 
z ostrzeżeniami dotyczącymi zasad korzystania 
z bankowości elektronicznej (m.in. nie zapisuj hasła, 
regularnie zmieniaj hasło dostępowe, nie przesyłaj 
bankowi kilku kolejnych kodów weryfikacyjnych, jeśli 
jesteś o to proszony w e-mailu, nie podawaj podczas 
logowania do bankowości elektronicznej danych 
osobowych), zasad dokonywania przelewów (np. 
niekorzystanie z funkcji kopiuj-wklej podczas przepi-
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Od redaktora

Zaledwie rok minął od momentu, kiedy odda-
liśmy do Państwa rąk drugi numer „Europej-
skiego Doradcy Samorządowego” w zmienio-
nej formule. W przekonaniu, że sprawdziła 
się jako rodzaj mapy drogowej, kontynuujemy 
nasz projekt.
Powstał przy udziale ekspertów, specjalistów z  dzie-
dzin istotnych dla funkcjonowania, a  nade wszystko 
efektywności samorządów oraz praktyków, którzy na 
co dzień weryfikują trafność dokonywanych wybo-
rów w działaniu. Skoro o wyborach. Mija pierwszy rok 
funkcjonowania samorządów w odnowionym demo-
kratycznym mandacie. Dla niektórych oznaczało to 
zmianę personalną, a co za tym idzie weryfikację bądź 
tylko modyfikację wcześniej realizowanych strategii 
rozwoju. W większości przypadków mieliśmy jednak 
do czynienia z ciągłością działania – zarówno w wy-
miarze personalnym, jak i programowym. Nowa per-
spektywa finansowa Unii Europejskiej, zmiana funkcji 
i alokacji środków finansowych sprawiły, że część pro-
jektów znajdzie naturalną kontynuację, inne dopiero 
wpisują się w nowe reguły. Zresztą nowości jest więcej. 
Poczynając od ładu regulacyjnego, przez zmianę kry-
teriów oceny, po zmianę kompozycji sceny politycznej 
na szczeblu centralnym. Wiąże się to z możliwością 
weryfikacji bądź modyfikacji programów realizowa-
nych z udziałem samorządów, by wymienić tylko kra-
jową politykę miejską. Decyzje zapowiedziane przez 
nowo ukonstytuowany rząd nie pozostaną bez wpływu 
na funkcjonowanie samorządów, również w odniesie-
niu do możliwości finansowania statutowych zadań. 
W  tym względzie więcej jest na razie pytań niż od-
powiedzi, acz w wielu kwestiach nawet wynikających 
z  tak z pozoru odległych kwestii jak ustalenie kwoty 
wolnej od podatku środowiska samorządowe zgła-
szają wątpliwości pytania i obawy, których praktyczny 
wymiar stanowią miliardowe sumy. Po okresie boomu 
inwestycyjnego przychodzi czas na rewitalizację istnie-
jących zasobów i nadawanie infrastrukturze komunal-
nej nowych funkcji, także w wymiarze społecznym. To 
pole dla innowacji, poczynając od źródeł finansowa-
nia, przez aktywizowanie lokalnych społeczności, po 
generowanie nowych źródeł przychodów, tworzenie 
miejsc pracy, animowanie rozwoju, poprawę konku-
rencyjności i  wyższą jakość życia. Te i  inne kwestie 
prezentujemy w raporcie, w którym obok zagadnień 
o charakterze strategicznym, a nawet ustrojowym, pre-
zentujemy case study, w przekonaniu, że nic tak nie 

inspiruje jak dobry, zweryfikowany w praktyce przy-
kład. Rozwinięcie podjętych kwestii stanowić będą 
wystąpienia i  prezentacje naszych wypróbowanych 
partnerów już 2 grudnia w Warszawie, podczas do-
rocznego spotkania bankowców, samorządowców, in-
stytucji i organizacji i firm dostarczających rozwiązań, 
bądź świadczących usługi na rzecz samorządów, oraz 
przedstawicieli administracji rządowej koordynują-
cych programowanie i  finansowanie wielu dziedzin, 
za które samorządy są współodpowiedzialne. Wnioski 
i rekomendacje wypracowane w toku wspólnych prac 
stanowić będą wskazówkę dla opracowania kolejnego 
raportu w roku przyszłym. Póki co jednak zachęcamy 
do uważnej lektury przygotowanych z Państwa udzia-
łem materiałów, gdyż wiele zawartych w nich wskazań 
ma charakter tyleż uniwersalny, co przydatny w roz-
strzyganiu konkretnych dylematów i  podejmowaniu 
nowych wyzwań, których nie brak w Waszej codzien-
nej pracy na rzecz pomyślnego rozwoju w małych oj-
czyznach.

Innowacje to nie wszystko…
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