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Elastyczność obligacji, 
czyli kiedy je spłacimy
Najwięksi inwestorzy na rynku obligacji komunalnych, banki 
PKO BP S.A. i Pekao S.A., podpisały w pierwszej połowie  
2017 roku dwa razy więcej umów na ich emisję, niż w tym 
samym okresie roku poprzedniego. Wzrost jest imponujący, 
o ponad 100 proc. w ciągu jednego roku. Dlaczego tak się 
dzieje, skoro samorządy są bardzo zadłużone?
Autor: Mariusz Gołaszewski*

W ielu osobom obligacje mogą się kojarzyć pejoratywnie 
(a to Grecja, a to brak wykupu swoich obligacji przez 
niektóre polskie firmy). Tak naprawdę warto na nie 

spojrzeć po prostu jako na nowoczesną formę kredytu, ja-
kiego bank udziela samorządowi. Bo właśnie emisja obliga-
cji w przypadku samorządu nie jest szczególnie odmienna 
w swoim sensie finansowym od zaciągnięcia kredytu i daje 
dokładnie taki sam efekt: dostaję od banku pieniądze, któ-
re muszę w przyszłości zwrócić z odsetkami. Diabeł tkwi 
w szczegółach, między innymi właśnie w elastyczności, czy-
li w możliwości dokonywania różnych zmian i dostosowań.
Elastyczność obligacji dotyczy szczególnie: momentu zacią-
gania zobowiązania; celu, na jaki przeznaczone będą pienią-
dze; momentu spłaty.
Zacznijmy od końca, bo to przecież możliwość spłaty jest 
najbardziej istotna zarówno z punktu widzenia indywidu-
alnego wskaźnika zadłużenia (art. 243 ustawy o finansach 
publicznych, dalej „ufp”), jak i z punktu widzenia zdolno-
ści kredytowej.

Elastyczność, czyli karencja  
w spłacie kapitału
Dług JST ogółem wynosi blisko 70 mld zł i  sięga ok. 
33 proc. dochodów ogółem JST. Większość zadłużenia zacią-
gana była w związku z finansowaniem wkładów własnych 
do projektów UE z perspektywy budżetowej 2008–2014. 
Kredyty były brane szczególnie w latach 2010–2014, śred-
nio na ok. 10 lat, więc ich spłata sięga roku 2024. 
W roku 2014 wprowadzono indywidualny wskaźnik zadłu-
żenia (art. 243 ufp), który limituje obsługę długu (czyli spła-
ty rat i odsetek) w poszczególnych latach. Bardzo częstym 
problemem samorządów jest fakt, że mniej więcej do lat 
2022–2024 mają „zajętą” całość albo większość tego limi-
tu i nie mogą zaciągnąć nowego zadłużenia, żeby sfinanso-
wać inwestycje. 

Rozwiązaniem problemu byłoby finan-
sowanie, które można zacząć spłacać 
dopiero po spłacie większości wcześ- 
niej zaciągniętych kredytów. Chodzi 
o to, żeby nie dokładać spłat w latach, 
które są już wystarczająco dociążone 
spłatami, ale zaplanować je do spłaty 
na lata, które takiego dociążenia nie 
mają.
Do tego najlepiej na rynku nadają się 
obligacje. One niejako w swojej kon-
strukcji mają zaszytą karencję w spła-
cie kapitału. Dla banków jest oczywi-
ste, że klient oczekuje karencji zazwy-
czaj od 5 do nawet 10 lat. W przy-
padku kredytów taka możliwość jest 
bardzo rzadko spotykana i jeśli klient 
w przetargu sobie takiej karencji zaży-
czy, to nawet jeśli dostanie od banków 
oferty, spowoduje ona wzrost marży 
odsetkowej z tytułu niestandardowe-
go rozwiązania. Przy obligacjach ta-
kiego efektu nie ma. Warto zauważyć, 
że zgodnie z art. 92 ufp karencja nie 
może dotyczyć zapłaty odsetek, które 
płacone są na bieżąco, zazwyczaj co 
6 miesięcy.
Planowanie planowaniem, ale przecież 
obligacje spłacane są nierzadko dopie-
ro po 10 czy 15 latach od momentu 
emisji. Co się stanie, jeśli pierwotnie 
przeszacowaliśmy zdolności samorzą-
du do spłaty i jest problem, bo art. 243 
ufp nie wychodzi albo w budżecie bra-
kuje środków? W sukurs przychodzi Fot. Fotolia
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nam wtedy wyłączenie emisji obligacji 
z ustawy Prawo zamówień publicznych.
Art. 4 ust. 3 lit. j ustawy Prawo zamó-
wień publicznych (dalej „PZP”) mówi: 
„Ustawy nie stosuje się do zamówień, 
których przedmiotem są usługi finanso-
we związane z emisją, sprzedażą, kup-
nem lub zbyciem papierów wartościo-
wych (…)”. 
Jakie to ma znaczenie? Otóż jeśli okaże 
się, że w latach, na jakie były planowa-
ne pierwotne spłaty obligacji, samorząd 
nie może ich wykonać, to może termi-
ny spłat obligacji z bankiem renegocjo-
wać. I nie ogranicza tu samorządu PZP 
czy konieczność uzyskania pozytywnej 
opinii RIO (opinia wydawana jest jedynie 
w momencie zaciągania zadłużenia, a nie 
w czasie jego trwania). Stanowi to istotny 
bezpiecznik wbudowany w obligacje, któ-
ry czyni je instrumentem dużo elastycz-
niejszym i bezpieczniejszym niż kredyt. 
Dzieje się tak dlatego, że kredyt jest ob-
jęty przepisami prawa zamówień publicz-
nych, a one w większości przypadków eli-
minują możliwość przesunięcia spłat rat 
kredytu poza opisany w SIWZ pierwotny 
termin spłaty.

Program Emisji Obligacji
Skoro już omówiliśmy elastyczność, jeśli 
chodzi o spłaty, to cofnijmy się do począt-
ku, czyli momentu pozyskiwania pienię-
dzy z banków. Tutaj istotnym przejawem 
elastyczności obligacji będzie możliwość 
zaciągania pieniędzy niejako na zapas. 
O co chodzi?
Chcąc wyemitować obligacje, możemy 
przygotować Program Emisji Obligacji 
(dalej „PEO”). To nic innego jak plan roz-
pisany na kilka lat budżetowych, zazwy-
czaj od 1 do 5 lat. W ramach PEO, który 
jest ujęty w jednej uchwale o emisji obli-
gacji obowiązującej we wszystkich latach 
programu, samorząd planuje potrzeby 
pożyczkowe na kilka lat z góry. Co wię-
cej, uzyskuje do całego planu jedną opi-
nię RIO i zawiera z agentem emisji jedną 
umowę zapewniającą środki finansowe 
w ustalonej wysokości po z góry określo-
nej cenie (tj. marży) obowiązującej w ca-
łym czasie trwania PEO.
Możliwość przegłosowania PEO eliminu-
je zagrożenie związane ze wzrostem ceny 
pieniądza na rynku. Dlaczego tak się dzie-
je? Otóż marża banku, która jest głów-
nym wyznacznikiem kosztu oprocentowa-
nia (oprocentowanie = WIBOR + marża) 
jest zagwarantowana na kilka lat z góry. 
Eliminujemy więc ryzyko, że w kolejnych 
latach będziemy pozyskiwać coraz droż-
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sze finansowanie z powodu zmian na 
rynku bankowym albo zmian samej sy-
tuacji finansowej naszego samorządu. 
Co więcej, program będzie sumował 
potrzeby pożyczkowe z kilku lat, więc 
naturalnie jednorazowo będziemy po-
zyskiwać większą kwotę niż w ciągu 
jednego roku. Na przykład jeśli co roku 
samorząd potrzebuje średnio 4 mln zł 
finansowania na inwestycje i spłaty za-
padających rat, to przez 3 lata w su-
mie zaciągnie 12 mln zł. Oferty ban-
ków dla finansowania na 12 mln zł 
są zdecydowanie lepsze niż na 3 czy  
4 mln zł. Co ciekawsze, są banki, któ-
re przystępują do konkurowania o ob-
ligacje samorządu dopiero od określo-
nej minimalnej kwoty transakcji, np. 
od 5 czy 10 mln zł. I wtedy składają 
bardzo konkurencyjne oferty. W przy-
padku przygotowania PEO nawet mały 
samorząd może wtedy z takiej dobrej 
oferty skorzystać.
Przejawem elastyczności obligacji jest 
fakt, że PEO po uchwaleniu i podpisa-
niu umowy z bankiem można zmie-
niać! Samorząd jest zobowiązany jedy-
nie do nieprzekraczania zaplanowanej 
kwoty emisji. Oznacza to, że może wy-
emitować mniej obligacji, jeśli nie bę-
dzie potrzebował wszystkich środków. 
Na przykład, jeśli PEO opiewał na  
12 mln zł, a w rezultacie okazało się, 
że potrzeby wyniosły 10 mln zł, to po-
zostałych 2 mln zł nie ma obowiązku 
emitować i nie wiążą się z tym żadne 
opłaty. Nie może natomiast, bez dodat-
kowej uchwały i opinii RIO wyemito-
wać więcej.
Samorząd nie jest też związany po-
działem środków między poszczególne 
lata budżetowe. Jeśli pierwotnie plano-
wał, że w pierwszym roku emisji wy-
korzysta 4 mln zł, w drugim 6 mln zł, 
a w trzecim 2 mln zł i okaże się, że 
w  pierwszym roku potrzeba jednak 
5 mln zł (1 mln zł więcej), to ten  
1 mln zł jest przesuwany z drugiego 

lub trzeciego roku i nie ma z tym pro-
blemu. Tak samo można przesunąć 
środki na późniejsze lata. Jedynym 
wymogiem będzie w tym przypadku 
zmiana uchwały o emisji obligacji i za-
warcie aneksu do umowy z bankiem.
Na koniec zauważmy, że w przypad-
ku kredytów nie jest prawnie możliwe 
przygotowanie odpowiednika Progra-
mu Emisji Obligacji. Nie jest też moż-
liwe przesuwanie niewykorzystanej 
kwoty kredytu na kolejne lata.

Cel emisji obligacji
Art. 32 ustawy o obligacjach z 2015 r. 
mówi: „1. Emitent może określić cel 
emisji. Jeżeli emitentem jest jednost-
ka samorządu terytorialnego, zwią-
zek tych jednostek (…) określenie ce-

lu emisji jest obowiązkowe. 2. Jeżeli 
cel emisji został określony, emitent nie 
może przeznaczyć środków pochodzą-
cych z emisji obligacji na inny cel”.
W praktyce cel emisji w uchwałach 
podejmowanych przez organy stano-
wiące jest określany następująco: „Ce-
lem emisji jest spłata wcześniej zaciąg- 
niętych zobowiązań z tytułu zaciągnię-
tych kredytów, pożyczek oraz wyemi-
towanych obligacji oraz finansowa-
nie planowanego deficytu budżetu”. 
Tak ogólne określenie celu jest zgod-
ne z ustawą o obligacjach i spotyka się 
z pozytywnymi opiniami RIO w więk-
szości województw. Jednocześnie nie 
narzuca samorządowi, na jakie inwe-

stycje mogą być wykorzystane środki. 
Wynika to z tego, że w celu emisji mo-
wa jest tylko o deficycie, bez określe-
nia z tytułu jakich wydatków on bę-
dzie wynikał. Możliwa jest więc zmia-
na decyzji co do realizowanych inwe-
stycji w trakcie trwania wieloletniego 
Programu Emisji Obligacji, skoro nie 
ma w uchwale emisyjnej wskazanej in-
westycji, na jakie są przeznaczone pie-
niądze. Nie będzie to możliwe w przy-
padku podpisania umowy na kredyt, 
który ma konkretnie określony cel.
Zwróćmy uwagę, że cel emisji nie 
podaje też zazwyczaj kwot deficytu. 
Oznacza to, że deficyt z roku na rok 
może się zmienić i  to ciągle będzie 
zgodne z celem emisji. Może to wy-
nikać z doprecyzowywania kwot wy-
datków czy dokładania nowych inwe-
stycji. Dla celu emisji nie jest to pro-
blemem.
Podsumowując, podpisując umowę 
na emisję obligacji na kilka lat na-
przód, nie ma wymogu precyzowania, 
na jakie konkretnie inwestycje i w ja-
kiej wysokości kwoty z emisji zostaną 
przeznaczone. To bardzo ułatwia pla-
nowanie i dostosowywanie się do dy-
namicznie zmieniającej się rzeczywi-
stości w samorządzie.

Nie jest sztuką  
pożyczyć pieniądze
Nie jest też sztuką zrobić to tanio. Naj-
większą sztuką jest przeprowadzić sa-
morząd, który jest mniej lub bardziej 
zadłużony, przez nieoczekiwane zmia-
ny, które na pewno nastąpią w czasie 
10- czy 15-letniej spłaty zadłużenia. 
Będzie nam dużo łatwiej, jeżeli zadłu-
żenie będzie w stanie dostosować się 
w pewien sposób do zmian w  sytu-
acji ekonomicznej i prawnej samorzą-
du. Jeśli takie dostosowanie nie będzie 
możliwe, wcześniej czy później może-
my natrafić na rafę, o którą nasz obcią-
żony zadłużeniem statek samorządowy 
się rozbije. 

* ekspert i praktyk rynku kapitałowego 
z ponad 15-letnim stażem, w szczególności 
w zakresie finansowania długu 
samorządowego, ekspert w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem, posiadacz dyplomu 
Professional Risk Manager i ACCA, 
szkoleniowiec i wykładowca akademicki, 
prezes zarządu Aesco Group, instytucji 
zajmującej się opracowywaniem rozwiązań 
dla JST w zakresie zarządzania finansami 
i zadłużeniem

Program Emisji Obligacji  
po uchwaleniu i podpisaniu 
umowy z bankiem można 
zmieniać. Samorząd jest 

zobowiązany jedynie 
do nieprzekraczania zaplanowanej 
kwoty emisji. Oznacza to, że może 
wyemitować mniej obligacji, jeśli 

nie będzie potrzebował wszystkich 
środków. Na przykład, jeśli PEO 
opiewał na 12 mln zł, a okazuje 

się, że potrzeby wyniosły 10 mln zł, 
to pozostałych 2 mln zł nie ma 

obowiązku emitować.


