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INFORMACJE OGÓLNE 

Agencja Rozwoju Komunalnego (ARK) jest fundacją Skarbu Państwa utworzoną przez Ministra 
Finansów w marcu 1995 roku. Jej działalność służy wspieraniu rozwoju jednostek polskiego samorządu 
terytorialnego. Cele działalności ARK są następujące: 

! inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do stworzenia systemowych rozwiązań  
w zakresie finansowania rozwoju infrastruktury komunalnej;  

! pełnienie roli centrum informacji o programach pomocy technicznej, finansowej  
i szkoleniowej dla samorządu terytorialnego;  

! określanie i rozpowszechnianie wzorów i standardów jakości w gospodarce komunalnej  
i usługach komunalnych;  

! koordynowanie, integrowanie, planowanie i organizowanie pomocy doradczej dla jednostek 
samorządu terytorialnego i banków, ze szczególnym uwzględnieniem programów 
inwestycyjnych w sferze infrastruktury komunalnej;  

! zapewnianie pomocy finansowej w opracowywaniu programów rozwoju komunalnego, 
mających na celu ożywienie lokalnej gospodarki i podnoszenie jakości usług publicznych,  
ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania studiów wykonalności dla poszczególnych 
projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej;  

! prowadzenie analiz stanu majątkowego, budżetów, działalności finansowej, zdolności 
kredytowej gmin oraz trendów rozwojowych dla potrzeb polityki gospodarczej  
i społecznej państwa.  

Swoje cele ARK realizuje przez: 

! gromadzenie środków pochodzących z subwencji, dotacji i innych źródeł (krajowych  
i zagranicznych) w celu ich efektywnego wykorzystania;  

! prowadzenie działalności doradczej w celu pomocy organom rządowej administracji 
terenowej, gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz instytucjom 
finansowym;  

! organizowanie szkoleń, sympozjów, seminariów oraz wszelkich innych form wymiany 
doświadczeń;  

! prowadzenie działalności badawczej nad problemami gmin, miast, administracji 
samorządowej;  

! prowadzenie działalności wydawniczej oraz wspieranie wydawnictw o celach zbieżnych  
z celami Fundacji;  

! prowadzenie biblioteki oraz bazy danych poświęconej problematyce związanej  
z działalnością ARK. 

Działalność ARK finansowana jest przez Unię Europejską (program Phare), Amerykańską Agencję 
Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Japońską Agencję Współpracy Międzynarodowej (JICA) oraz 
Canadian International Development Agency (CIDA). Z uwagi na ograniczone środki zewnętrzne 
pozwalające na objęcie bezpłatną pomocą doradczą tylko niewielkiej liczby gmin zakwalifikowanych 
do poszczególnych programów, ARK organizuje również seminaria i szkolenia oraz świadczy pomoc 
doradczą dla gmin na zasadach komercyjnych. 



4 / 16 

 

KOMUNALNE RYNKI KAPITAŁOWE 

CENTRUM OBLIGACJI KOMUNALNYCH 

Centrum Obligacji Komunalnych (COK) rozpoczęło swoją działalność na początku 1996 roku  
w związku z pojawieniem się możliwości finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez 
gminy za pomocą emisji obligacji komunalnych. COK ARK dokonuje analizy sytuacji finansowej gminy 
w oparciu o Model Analizy Finansowej dla Gmin GFAM (Gmina Financial Analysis Model) opracowany 
przy współpracy Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Model umożliwia 
analizę sytuacji finansowej gminy i symulowanie obciążeń związanych ze spłatą kredytów, bądź 
skutków finansowych związanych z emisją obligacji (uwzględniając różne warianty obsługi 
zobowiązań). Stosowanie GFAM pozwala na wybranie najdogodniejszego sposobu finansowania 
komunalnego długu w zależności od charakteru inwestycji. COK oferuje szereg analiz i usług 
przygotowujących gminy do emisji obligacji, a wśród nich: 

! Analiza sytuacji finansowej gminy.  
! Analiza możliwości emisji obligacji komunalnych.  
! Analiza porównawcza możliwości finansowania projektów inwestycyjnych za pomocą kredytu 

komercyjnego, emisji obligacji komunalnych lub leasingu.   
! Przygotowanie projektu uchwały rady gminy w sprawie emisji obligacji. 
! Przygotowanie wstępnej i ostatecznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na organizację i przeprowadzenie emisji obligacji 
gminy, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.  

! Analiza opłacalności inwestycji w przypadku finansowania projektów mających charakter 
częściowo komercyjny.  

! Opracowanie wspólnie z emitentem właściwego trybu pozycjonowania emisji obligacji  
w zależności od wyników analizy zdolności kredytowej gminy; charakteru inwestycji 
finansowanej z emisji oraz aktualnych potrzeb finansowych gminy. 

! Doradztwo w zakresie przygotowania procedury wyboru underwritera emisji. 
! Przygotowanie i rozstrzyganie przetargu przy pomocy metody True Interest Cost, czyli 

całkowitego rzeczywistego kosztu obsługi zadłużenia.  
! Negocjowanie umowy agencyjnej z wybranym w drodze przetargu underwriterem, 

pozwalające na zastosowanie sprawdzonych wzorów i dostosowanie przepływów 
pieniężnych do specyfiki inwestycji i potrzeb emitenta. 

! Opracowanie wniosku kredytowego. Jeżeli analiza możliwości finansowania i charakter 
inwestycji oraz potrzeby gminy wykażą, że inwestycja będzie finansowana z kredytu,  
COK przygotowuje wniosek kredytowy będący niezbędną częścią postępowania  
o udzielenie kredytu. 

! Przygotowanie biznes-planu będącego załącznikiem do wniosku kredytowego. 

Wymienione opracowania mogą być przygotowane zarówno dla gmin, związków gminnych jak  
i przedsiębiorstw komunalnych oraz spółek prawa handlowego i cywilnego na warunkach finansowych 
znacznie korzystniejszych niż w przypadku pozostałych podmiotów oferujących tego typu usługi. Do tej 
pory konsultanci COK brali udział w przygotowaniu emisji obligacji komunalnych w następujących 
miastach: Ostrów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, Kraków, Wałbrzych, Ciechanów, Wrocław, 
Kielce, Łódź, Legnica i Sosnowiec. COK jest również gotowe wziąć czynny udział w opracowaniu innych 
analiz dotyczących finansowania inwestycji, pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych 
oraz zbadania sytuacji finansowej przedsiębiorstw komunalnych i prywatnych.  
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KREDYTY BANKU ŚWIATOWEGO NA FINANSOWANIE  
INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ 

Bank Światowy (BŚ) w porozumieniu z Rządem Rzeczpospolitej Polskiej realizuje program, którego 
celem jest finansowanie infrastruktury komunalnej jako narzędzia realizacji regionalnych, 
strategicznych planów rozwoju gospodarczego. Finansowanie inwestycji komunalnych jest 
przewidziane na warunkach komercyjnych poprzez tworzenie dogodnych warunków kredytowania 
inwestycji lub emisji obligacji komunalnych.  

Program realizowany jest przez wykorzystanie linii kredytowej Banku Światowego dla banków 
komercyjnych, które udzielają długoterminowych kredytów gminom (przedsiębiorstwom 
komunalnym) na cele inwestycji infrastruktury technicznej m.in. systemów wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gospodarki odpadami stałymi, gospodarki elektroenergetycznej i transportu 
miejskiego. Do programu kwalifikują się gminy (przedsiębiorstwa komunalne), które spełniają wstępne 
warunki wykonalności (uzgodnione pomiędzy BŚ, ARK i bankami komercyjnymi) oraz kryteria 
finansowe, określone przez banki. W przypadku większych projektów obowiązywać będzie również 
wymóg spełnienia warunków BŚ. 

Rolą Agencji Rozwoju Komunalnego jest pośrednictwo pomiędzy gminami a bankami komercyjnymi 
oferującymi kredyty z linii kredytowej Banku Światowego. Konsultanci ARK udzielają informacji o linii 
kredytowej BŚ, pomagają w przygotowaniu wymaganej dokumentacji, kierują zainteresowane gminy 
do właściwych banków oraz udzielają gminom wstępnych rekomendacji.  

DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI  
FINANSOWYMI W GMINACH 

Celem tego programu jest doradztwo w zakresie poprawy zarządzania krótkoterminowymi środkami 
finansowymi gmin. ARK proponuje gminom kompleksową usługę polegającą na przeprowadzeniu 
szczegółowych stanu finansów gminy, identyfikowaniu mocnych i słabych stron procesu zarządzania,  
a także oferuje rozwiązania, które mogą przyczynić się do jego usprawnienia i polepszenia istniejącej 
sytuacji. Usługi te świadczone są przez konsultantów ARK na zasadach komercyjnych.  

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W GMINACH 

Celem programu jest wdrożenie w dwudziestu średnich i dużych miastach metod zarządzania 
płynnością finansową oraz przeszkolenie wytypowanych pracowników wydziałów finansowych w tym 
zakresie. Ze względu na specyfikę projektu przynoszącego zadowalające widoczne efekty jedynie przy 
określonym średnim poziomie wolnych środków, nie przewiduje się pracy konsultantów w gminach 
wiejskich. Projekt obejmuje realizację następujących zadań:  

! opracowanie komputerowego modelu Cash Budgeting (krótkoterminowego planowania 
płatności wynikających z należności i zobowiązań gminy) umożliwiającego projekcję 
przepływów gotówkowych w gminie w okresie rocznym, półrocznym oraz kwartalnym;  

! wdrożenie standardowych procedur wewnętrznej kontroli oraz sposobów reprezentacji 
gminy wobec instytucji finansowych;  

! przeprowadzenie 15 – 20 przetargów na wybór banku zapewniającego obsługę budżetu 
gminy w oparciu o przygotowaną standardową specyfikację;  
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! analizę możliwości inwestowania gminy w instrumenty finansowe na rynkach krajowych  
i zagranicznych oraz identyfikację związanych z tym ryzyk, jak również zaproponowanie 
narzędzi sterowania ryzykiem;  

! konstrukcję kryteriów pozwalających na ocenę stopnia efektywności zarządzania płynnością 
w poszczególnych gminach.  

Realizacja projektu przewiduje: 

! zorganizowanie cyklu seminariów i szkoleń dotyczących celów i efektów zarządzania 
płynnością, potrzeby wprowadzenia zunifikowanego programu zarządzania, jak również 
technik i narzędzi wykorzystywanych w programie;  

! pilotażowe wdrożenie opracowanej metodologii w dwóch wybranych miastach średniej 
wielkości;   

! wdrożenie programu zarządzania płynnością w osiemnastu innych miastach.  
! Projekt będzie realizowany przy współpracy Canadian International Development Agency 

oraz konsultantów z finansowanej przez CIDA kanadyjskiej firmy audytorsko-doradczej BDO 
Dunwoody.  

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE GMINĄ 

STRATEGICZNE PLANOWANIE ROZWOJU GMINY 

Celem realizacji Programu Strategicznego Planowania Rozwoju Gminy jest wypracowanie praktycznej 
metodologii strategicznego planowania rozwoju gminy uwzględniającej elementy planowania 
przestrzennego. Prace realizowane w ramach projektu są zharmonizowane kolejnymi etapami 
współpracy konsultacyjnej z samorządem miasta Zgierza.  

W  ramach prac nad „Strategią rozwoju miasta Zgierza” opracowano pakiet materiałów informacyjnych 
przeznaczonych dla radnych, pracowników Urzędu Miasta oraz społeczeństwa miasta Zgierza. 
Przeprowadzono analizy uwarunkowań organizacyjnych, powołano do życia Wydział Rozwoju Miasta, 
opracowano „Raport o stanie miasta Zgierza”, przeprowadzono badania statystyczne dotyczące oceny 
klimatu społecznego i gospodarczego w mieście oraz przygotowano „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza”. W chwili obecnej kontynuowane są 
prace nad strategią rozwoju miasta Ziębice. 

Strategia rozwoju gminy (miasta) to plan jej wieloletniego rozwoju zakreślony w perspektywie około 
15–20 lat. Struktura strategii rozwoju gminy złożona jest z następujących podstawowych elementów: 
definicji wizji rozwoju gminy (misji), opisu kluczowych problemów warunkujących rozwój gminy 
(pośrednich celów strategicznych) oraz planów działania (programów gospodarczych). Centrum 
strategii rozwoju gminy jest zestaw programów gospodarczych, które w fazie wdrażania przyjmują 
postać opracowań projektowych i realizacyjnych – najczęściej w formie rocznych i wieloletnich 
programów inwestycyjnych. Ustalanie wieloletnich programów inwestycyjnych to kolejny etap 
planowania realizowany na poziomie zarządzania taktycznego. Podkreślić jednak należy, że 
strategiczne programy rozwoju gminy nie ograniczają się jedynie do realizowania komunalnych 
przedsięwzięć inwestycyjnych.  

W ramach projektu z zakresu strategicznego planowania rozwoju przewidziana jest pomoc doradcza 
na rzecz gmin obejmująca między innymi:  
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! szkolenia z zakresu strategicznego planowania rozwoju gminy adresowane głównie do 
członków zarządów i rad gmin oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 

! konsultacje w zakresie projektowania struktur organizacyjnych oraz zarządzania systemami 
informacyjnymi;  

! konsultacje z zakresu metod analiz uwarunkowań rozwoju gminy; 
! gromadzenie i systematyzowanie danych o gminie oraz redagowanie raportu  

o stanie gminy;  
! prowadzenie analiz uwarunkowań rozwojowych (SWOT);  
! formułowanie strategicznych programów gospodarczych;  
! konsultacje z zakresu powiązań procesu strategicznego planowania rozwoju  

z planowaniem przestrzennym.  

Metodologia strategicznego planowania rozwoju gminy odpowiada najnowszym unormowaniom  
z zakresu prawa o finansach publicznych, ustalającym zasady dotowania przedsięwzięć 
podejmowanych przez gminy w celu realizacji planów wieloletniego rozwoju. 

WIELOLETNIE PLANOWANIE INWESTYCYJNE 

W ramach tworzenia systemowych rozwiązań finansowania inwestycji komunalnych Agencja Rozwoju 
Komunalnego, przy współpracy Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego USAID, 
przygotowała program, którego celem jest usprawnienie procesów planowania inwestycji w gminach 
poprzez upowszechnienie metod wieloletniego planowania inwestycji. 

Wieloletnie planowanie inwestycyjne umożliwia określenie kosztów poszczególnych 
inwestycji w oparciu o kompleksowy program inwestycyjny gminy oraz odniesienie ich do 
możliwości finansowych gminy. W ramach programu wypracowana została procedura 
wdrażania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) oparta na formularzach i instrukcjach 
usprawniających metody analizy i ustalania priorytetowych zadań inwestycyjnych. 
Zastosowanie tych narzędzi przyczynia się w praktyce do wypracowania efektywniejszego 
systemu oceny i rekomendacji inwestycji do WPI oraz zwiększenia wiarygodności 
prowadzonych działań planistycznych. Planowane jest przygotowanie komputerowego 
programu wspomagającego WPI.  

Prace nad przygotowaniem metodologii Wieloletniego Planowania Inwestycji rozpoczęte 
zostały wraz z pilotażową edycją Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego pod 
koniec 1996 roku. Efektem tych prac był przygotowany, przy współpracy ARK i konsultantów 
z Research Triangle Institute, projekt czteroletniego planu Inwestycyjnego dla miasta 
Szczecina.  

Dla gmin wyłonionych do Programu Partnerstwa przeprowadzono cykl warsztatów (cztery 
sesje) z zakresu WPI. Obecnie, konsultanci ARK pracują nad wdrożeniem WPI w gminie 
Żyrardów. Planowane jest także opracowanie metodyki wieloletniego planowania 
inwestycyjnego w powiązaniu z planowaniem zagospodarowania przestrzennego, a następnie 
wydanie podręcznika.  

Agencja Rozwoju Komunalnego oferuje gminom całkowicie lub częściowo odpłatną pomoc 
doradczą w zakresie konstruowania oraz wdrażania WPI w gminach, obejmującą następujące 
etapy: 

1. przygotowanie gminy do WPI – ankieta, materiały informacyjne; 
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2. analiza istniejących dokumentów i zasobów informacyjnych; 
3. wdrażanie procedur kompletowania informacji o inwestycjach; 
4. wypracowanie indywidualnego WPI dla każdej z gmin; 
5. ocena rekomendowanych inwestycji do WPI. 

USPRAWNIANIE PROCESU BUDŻETOWEGO W GMINACH 

Program prowadzony jest przez Centrum Badań, Doradztwa i Szkoleń – Biuro w Krakowie. Centrum 
powstało w 1996 roku na podstawie porozumienia podpisanego przez Agencję Rozwoju Komunalnego 
z Miastem Kraków. Celem realizacji programu jest usprawnianie, doskonalenie oraz 
upowszechnianie dobrych praktyk budżetowych. Konsultanci ARK opracowali metodologię 
budżetowania zadaniowego oraz narzędzia umożliwiające jej wdrażanie. Prowadzą także 
szkolenia i seminaria z tego zakresu dla gmin. 

Prowadzone są prace nad stworzeniem nowych oraz doskonaleniem już istniejących procedur 
i narzędzi. Mają one na celu wypracowanie spójnej metodologii budżetowania zadaniowego 
jako narzędzia strategicznego zarządzania gminą, uwzględniającego specyfikę poszczególnych 
dziedzin, w ramach których wypełnia ona swoje obowiązki. 

Metodologia budżetu zadaniowego została opracowana i udokumentowana na podstawie 
kilkuletnich badań prowadzonych w gminie Kraków. Metodologia ta poddana została 
weryfikacji i podlega ciągłemu doskonaleniu w oparciu o współpracę z gminami zarówno 
dużymi jak i małymi, co pozwoliło na dostosowanie jej do potrzeb małych i średnich gmin. 

Prowadzone będą badania nad gospodarką pozabudżetową w celu włączenia jej do systemu budżetu 
zadaniowego. W ramach projektu przygotowana została aplikacja do planowania i wykonywania 
budżetu w układzie zadań z zachowaniem wymogów klasyfikacji budżetowej. Opracowywany został 
także podręcznik użytkownika aplikacji. Dotychczas w zakresie budżetu zadaniowego przeszkolonych 
zostało ponad 100 gmin.  

Biuro ARK w Krakowie oferuje gminom usługi doradcze w zakresie budżetowania: 

! analiza potrzeb gminy w zakresie przygotowywania budżetu w układzie zadań oraz etapowe 
wdrożenie systemu od wprowadzenia podstawowych narzędzi do obsługi funkcji 
planistycznych i wykonawczych przez aplikację komputerową; 

! doradztwo w zakresie przygotowywania i zastosowania instrukcji planowania i realizacji 
budżetu w układzie zadań (w ramach wdrażania opracowanej instrukcji oferowane jest 
kompleksowe szkolenie dla pracowników gmin);  

! pomoc w zakresie opracowania wskazówek do przygotowania budżetu oraz zasad określania 
kryteriów hierarchizacji zadań i danych planistycznych;  

! wzbogacenie dotychczasowych metod prognozowania dochodów i wydatków o dodatkowe 
założenia pozwalające na zwiększenie ich precyzji oraz uzyskiwanie planowanych wielkości  
w horyzoncie długookresowym;  

! działania mające na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji przy ustalaniu kształtu 
projektu budżetu, a w szczególności wdrożenie instrumentów zapewniających standaryzację 
wniosków budżetowych dysponentów i ich zawartość informacyjną;  

! wdrożenie aplikacji komputerowej zapewniającej małym i średnim gminom możliwość 
obsługi planowania i wykonywania zadań oraz tworzenia na ich bazie projektu w klasyfikacji 
budżetowej, a także przygotowanie i wydrukowanie dokumentu budżetowego zawierającego 
ujednolicone dane o poszczególnych zadaniach budżetowych i ich wykonawcach. 
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Wszelkich informacji dotyczących zasad świadczenia usług doradczych oraz prowadzenia szkoleń 
udziela Biuro Agencji Rozwoju Komunalnego w Krakowie. W celu upowszechniania metodologii 
budżetowania zadaniowego opublikowane zostały podręczniki: „Doskonalenie metod budżetowania – 
poradnik dla polskich samorządów”, „Budżet zadaniowy – narzędzia i procedury” (przewodnik po 
budżecie zadaniowym skierowany w szczególności do gmin małych i średnich) oraz broszura pt. „ABC 
budżetu zadaniowego”. 

PROGRAM USŁUG KOMUNALNYCH 

Program Usług Komunalnych ma na celu wspieranie społeczności lokalnych w budowaniu systemu 
usług komunalnych, który będzie: 

! efektywny i ukierunkowany na rozwiązania rynkowe; 
! proinwestycyjny;  
! kompleksowy pod względem organizacyjnym i technicznym,  

tzn. jasno określający zakres kompetencyjny praw i obowiązków podmiotów aktywnych w obszarze 
usług komunalnych w rozbiciu na cztery główne poziomy zarządzania: strategii, planowania, wykonania 
oraz kontroli i monitoringu oraz jasno definiujący standardy jakościowe i ilościowe wykonywania 
określonej usługi. Zakres strategicznych działań Programu obejmuje przede wszystkim zagadnienia 
dotyczące:  

! systemowych rozwiązań organizacji, zarządzania, eksploatacji, finansowania (także polityki 
cenowo – taryfowej i inwestycyjnej) i dostarczania usług komunalnych ze szczególnym 
uwzględnieniem tzw. usług sieciowych, mieszkalnictwa komunalnego, transportu i 
oczyszczania;   

! opracowywania (weryfikowania) modeli, narzędzi, zasad, procedur i standardów w zakresie 
systemowym jak i szczegółowym w odniesieniu do poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego i podmiotów gospodarczych.  

W celu realizacji założeń strategicznych, przedmiotem głównym jego prac jest obecnie teoretyczne 
opracowanie modelu funkcjonowania usług komunalnych, który umożliwi wdrażanie nowych zasad 
organizacji i finansowania usług komunalnych poprzez kompleksowe powiązanie następujących 
zagadnień i problemów praktycznych: 

! wykonywanie usług komunalnych/funkcjonowanie przedsiębiorstw komunalnych w oparciu o 
zasadę samofinansowania i samodzielności decyzyjnej i majątkowej 

! pełne i zobiektywizowane określenie kosztów związanych z wykonywaniem usług oraz 
rozwojem infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia danej usługi według 
określonych standardów ilościowych, jakościowych jej wykonywania;  

! możliwie pełne pokrycie kosztów usługi i funkcjonowania przedsiębiorstwa a także kosztów 
inwestycji infrastrukturalnych z opłat usługobiorców (określenie taryf opłat i ceny), w oparciu 
o tzw. niezbędny poziom przychodów;  

! opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych, wzorcowych rozwiązań prawnych  
i organizacyjnych umożliwiających wdrożenie i funkcjonowanie modelu, z uwzględnieniem 
rozwiązań „około-modelowych” (np. restrukturyzacja i prywatyzacja jako element: 
poszukiwania kapitału inwestycyjnego, obiektywizacji określania zadań i kosztów). 

Model będzie sukcesywnie rozwijany i uzupełniany w zależności od potrzeb i zmieniających się 
warunków funkcjonowania usług komunalnych, także w oparciu o elementy produktów 
opracowywanych przez ARK w ramach analizy finansowej gminy i przedsiębiorstwa, wieloletniego 
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planowania inwestycyjnego oraz budżetowania zadaniowego jako elementów planowania 
strategicznego rozwoju gminy. W ramach działalności ARK program ten realizuje: 

! projekt dotyczący restrukturyzacji i prywatyzacji 31 przedsiębiorstw komunalnych 
funkcjonujących na obszarze działania delegatur MSP w Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku;  

! projekt dotyczący opracowania nt. „Kierunki finansowania inwestycji komunalnych  
w kontekście: nowej ustawy o finansach publicznych oraz dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego i zobowiązań wynikających z porozumień zawartych  
w traktacie z Maastricht oraz zaciągania zobowiązań finansowych przez podmioty 
prawa handlowego działające w obszarze gospodarki komunalnej (możliwość 
koncepcji BOT);  

! projekt dotyczący wdrażania modelu opracowywanego przez PUK w dwóch 
przedsiębiorstwach komunalnych.  

Rezultaty działalności Programu będą upowszechniane przez szkolenia, warsztaty, konferencje oraz 
publikacje. W ramach Programu oferujemy także bezpośrednią ekspercką pomoc doradczą dla 
zainteresowanych gmin i jednostek prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wdrażania 
modelu w wybranych gminach oraz inne prace doradcze w gminach i przedsiębiorstwach dotyczące 
całości problematyki jaką obejmuje Program.  

PROGRAM ROZWOJU KOMUNALNEGO 

Program Rozwoju Komunalnego został utworzony przez zarząd ARK w grudniu 1997 roku jako jeden  
z sześciu programów wyznaczających główne kierunki działalności Agencji. Obejmuje system 
przygotowania realizacji zadań własnych gmin w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury 
komunalnej, w powiązaniu z systemem oceny zamierzeń inwestycyjnych w aspekcie realizacji 
i finansowania inwestycji oraz systemem dostarczania usług komunalnych.  

W początkowej fazie zostały przygotowane te projekty, które były zakontraktowane do końca 1997 
roku. Jednocześnie podjęto działania na rzecz pozyskania nowych środków z pomocy zagranicznej, 
umożliwiające kontynuację programu. Finansowanie projektu następować będzie z programu Phare 
lub JICA. Przewidywane jest również włączenie do finansowania analiz wykonalności służących ocenie 
inwestycji przez banki zainteresowane kredytowaniem inwestycji komunalnych. 

Do tej pory w ramach programu opracowane zostały przygotowane standardy systemu oceny 
inwestycji i narzędzia pozwalające na ocenę komunalnych przedsięwzięć infrastruktury technicznej:  

! w fazie koncepcyjnej – Wstępna Ocena Przedsięwzięcia;  
! w fazie projektowej – Studium Wykonalności.  

Przy ich wykorzystaniu zostały wykonane analizy przygotowujące do pozyskania zewnętrznego 
finansowania inwestycji infrastrukturalnych: 

! Wstępna Ocena Przedsięwzięcia, gospodarka wodno-ściekowa: Teresin, Kosów Lacki, 
Legionowo, Raciąż, Lipnica Wielka, Rzepin, Zielona Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Zawoja, 
Solec Zdrój, Lisewo, Wiązowna, Olsztynek, Biskupiec, Tuchola, Sępólno Krajeńskie, Wieliszew; 
gospodarka odpadowa – Śrem, Gołdap, Wiązowna, Kutno, Bisztynek, Głuchołazy, Świdnica; 
energetyka - Kętrzyn, Reda, Siedlce, Orneta, Reszel, Łasin; tereny zielone i rekreacyjne – 
Kamieńsk, Pobiedziska, Krupski Młyn, Bochnia, Cisna, Zawoja. 
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! Studium Wykonalności, gospodarka wodno-ściekowa: Limanowa, Sulejówek, Michałowice, 
Woźniki, Mierzęcice, Dąbrowa Górnicza, Teresin, Kosów Lacki; energetyka: Kętrzyn; transport: 
Białystok. 

Przewidywane jest także uruchomienie projektu zarządzania inwestycjami, który będzie obejmował 
planowanie i budowę inwestycji, w powiązaniu z systemem oceny oraz tworzeniem rynku finansowego 
dla gmin, w aspekcie realizacji i finansowania inwestycji.  

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom sformułowanym w Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, 
Agencja Rozwoju Komunalnego przygotowała ofertę dla gmin obejmującą pełny zakres usług 
związanych z przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. W ramach projektu przygotowywane będzie także opracowanie dodatkowe „Elementy strategii 
rozwoju gminy”. Stanowić ono będzie uzupełnienie, przedstawiające elementy niezbędne do 
określenia podstawowych koncepcji rozwoju gminy, ustalenia uwarunkowań i zasad kształtowania 
ładu przestrzennego, a w efekcie pozwalające prawidłowo ukierunkować rozwój obszaru. Określenie 
poprzez analizę SWOT silnych i słabych stron gminy pozwala na przygotowanie kierunków rozwoju 
opartych na realistycznych przesłankach. 

Tak określony zakres prac jest efektem przeświadczenia zespołu projektowego, że proces opracowania 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powinien być powiązany 
z pracami nad strategią rozwoju gminy. Założenia polityki zagospodarowania przestrzennego gminy 
powinny odpowiadać wizji jej rozwoju, a także umożliwiać realizację głównych i pośrednich celów 
strategicznych. Studium powinno odzwierciedlać treść strategii rozwoju i lokować w przestrzeni jej 
merytoryczną treść. 

SYSTEM BAZ DANYCH KOMUNALNYCH I ANALIZ FINANSOWYCH 

W systemie zawarte są informacje o finansach gmin, działalności inwestycyjnej i monitoringu 
inwestycji. System baz danych może także stanowić narzędzie przydatne do sporządzania analiz 
finansowych, wieloletnich budżetów i programów inwestycyjnych. Gminy uczestniczące w projekcie 
będą miały możliwość porównywania wyników analiz inwestycyjnych za pomocą sieci Internet. 

Głównymi modułami Systemu Baz Danych są: 

! Baza Danych Źródłowych, zawierająca informacje ogólne i demograficzne o gminie, informacje 
o inwestycjach oraz informacje finansowe o dochodach i wydatkach gminy. 

! Analityczne Bazy Danych, które wykorzystują dane źródłowe do dokonywania obliczeń, analiz, 
prezentacji graficznej, które następnie mogą być udostępniane użytkownikom zewnętrznym. 

W skład Baz Danych Źródłowych wchodzi baza danych o gminie (dokument SG01) i Baza Danych 
Lokalnych (BDL) oraz nowo zaprojektowane: Karta Zadania Inwestycyjnego (informacje  
o poszczególnych zadaniach inwestycyjnych) i Karta Obiektu Infrastrukturalnego (informacje  
o obiektach infrastrukturalnych i kosztach ich budowy i eksploatacji). Karta Zadania Inwestycyjnego 
powiązana jest z Kartą Obiektu Infrastrukturalnego, co sprawia, że powiązane są ze sobą nakłady 
inwestycyjne z efektami. 

Moduł Analityczny Systemu Baz Danych obejmuje system monitorowania procesów inwestycyjnych  
i wspomagania decyzji budżetowych. W module tym dokonywane jest: 
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! prognozowanie dochodów, wydatków operacyjnych i inwestycyjnych, wolnych środków, 
spłat kredytów i oprocentowania 

! wariantowa analiza długoterminowego finansowania inwestycji objętych programem (wybór 
projektów inwestycyjnych do realizacji z uwzględnieniem analizy kosztów realizacji, kosztów 
jednostkowych budowy i eksploatacji obiektów infrastrukturalnych oraz wybór zewnętrznych 
źródeł finansowania inwestycji) 

! monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych dla całej gminy, dla wybranych miejscowości 
lub innych terytorialnie identyfikowalnych obszarów 

! wyszukiwanie i prezentowanie informacji o kosztach inwestycji wg wysokości kosztów, 
rodzaju i kategorii infrastruktury, źródeł finansowania oraz lokalizacji i czasu rozpoczęcia 
inwestycji 

! wyliczanie wskaźników dotyczących poszczególnych kategorii dochodów i wydatków, przede 
wszystkim inwestycyjnych, oraz informacji o kosztach jednostkowych realizowanych zadań 
inwestycyjnych i eksploatacji obiektów infrastrukturalnych. 

Źródłowe Bazy Danych tworzą nowe standardy zbierania danych, przy maksymalnym wykorzystaniu 
istniejących zasobów informacyjnych. Analityczne Bazy Danych umożliwiają prowadzenie analiz 
symulacyjnych, w szczególności szybkie i wariantowe przygotowanie wieloletnich budżetów  
i programów inwestycyjnych oraz analizę zdolności kredytowej gminy w długim okresie czasu. Obie 
bazy mogą stanowić efektywne narzędzie dla Zarządu Gminy pomocne w negocjacjach z radnymi, 
inwestorami i bankami. SBDKiAF został zrealizowany przy współpracy z gminami: Biała Podlaska 
i Zgierz. 

System Baz Danych Komunalnych i Analiz Finansowych oferowany jest jako oprogramowanie PC. Mogą 
też być udostępniane analizy finansowe gmin oraz kompleksowe informacje nt. inwestycji 
komunalnych przygotowane w oparciu o powyższy system.  

Ponadto w skład systemu wchodzi Baza Danych o Firmach Konsultingowych zawierająca podstawowe 
dane o ok.1900 firmach. Dość szczegółowo określona jest specjalizacja firmy, uwzględniająca 
zagadnienia, które mogą być szczególnie interesujące dla gmin.  Pisy firm zawierają co najmniej dwa 
odniesienia do wykonywanych prac (2 referencje) oraz informacje o ekspertach (ich stopień naukowy 
i specjalizacja). Dane są udostępniane wszystkim zainteresowanym na miejscu w ARK,  
e-mailem, listownie, faksem lub telefonicznie. 

PROGRAM PARTNERSTWA DLA SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 

Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego określany skrótem LGPP jest sponsorowany 
przez USAID. Jego celem jest zapewnienie wsparcia dla polskich gmin i związków komunalnych w 
dążeniach do poprawy efektywności zarządzania, wiarygodności, odpowiedzialności oraz otwartości 
na potrzeby i inicjatywy lokalne. Szczegółowe cele programu LGPP są następujące: 

! wypracowanie najlepszej praktyki zarządzania gminą poprzez współpracę z 48 gminami 
partnerskimi. Wypracowane praktyki i wzorce będą miały charakter powtarzalny i będą 
mogły być wdrażane w gminach o podobnej wielkości i charakterze 

! upowszechnienie tych wzorców na terenie kraju 
! tworzenie i wzmacnianie polskich instytucji szkoleniowych, organizacji pozarządowych, firm 

consultingowych, wyższych uczelni, związków skupiających pracowników administracji 
samorządowej, które podejmą, upowszechnią i będą dalej realizowały prace w tym zakresie; 

! promocja zasad strategicznego zarządzania 
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! wpływanie na politykę państwa w odniesieniu do różnych aspektów działania samorządów 

Program ma charakter partnerski. Wymaga aktywnego zaangażowania ze strony gmin na wszystkich 
etapach: określania celów, wdrażania i realizacji Programu jak też upowszechniania w skali kraju 
pozytywnych doświadczeń z niego wyniesionych. Wybrane do Programu gminy otrzymają pomoc 
doradczą ukierunkowaną na zagadnienia priorytetowe dla danej gminy. W związku z tym, gminy  
i związki komunalne same zaproponowały kluczowe kierunki współpracy w oparciu o własne potrzeby 
i doświadczenia. Zamykać się one będą w następujących obszarach: 

1. planowanie strategiczne i finansowe 
2. rozwój gospodarczy 
3. rozwój infrastruktury 
4. restrukturyzacja i wzmocnienie przedsiębiorstw komunalnych 
5. zarządzanie i rozwój mieszkalnictwa 
6. gospodarka gruntami (zarządzanie i zagospodarowanie) 
7. zarządzanie finansami innych usług publicznych (np. opieka zdrowotna, szkolnictwo) 
8. usprawnienie obsługi interesantów 
9. zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym. 

Program wykonywany jest przez konsorcjum firm amerykańskich i polskich pod kierownictwem firmy 
Chemonics International. Przez cały okres trwania Programu Agencja Rozwoju Komunalnego asystuje 
w jego realizacji. Brała udział przy opracowaniu koncepcji Programu, jego struktury, wspomagała 
utworzenie i funkcjonowanie Komitetu Rekomendującego i Zespołu Doradczego. W trakcie długiego 
procesu wyłaniania wykonawcy Programu, pełniła rolę jego sekretariatu.  

ARK dokonała wstępnej weryfikacji wniosków zgłoszonych przez gminy, opracowała procedurę wyboru 
i kryteria oceny, co doprowadziło do ostatecznego wyłonienia 40 gmin. Są to zarówno wielkie 
metropolie, średniej wielkości miasta jak i gminy wiejskie oraz związki komunalne. Dla gmin wybranych 
do Programu w pierwszej turze, ARK przygotowała i przeprowadziła szereg szkoleń. Szkolenia 
przyniosły oczekiwane rezultaty przez zapoczątkowanie wdrażania nowoczesnych technik zarządzania. 
Obecnie ARK zajmie się upowszechnianiem wzorców i narzędzi już wypracowanych w działaniach 
konsultantów. Dla gmin nie biorących bezpośrednio udziału w Programie ARK zaproponuje serię 
szkoleń z zakresu zarządzania finansami w gminie, rozwoju gospodarczego gminy oraz współpracy  
z konsultantami i udziału mieszkańców w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym. 

ARK w ramach programu LGPP prowadzi także działalność doradczą. Świadczy pomoc przy wdrażaniu 
budżetu zadaniowego, wieloletnich planów inwestycyjnych, przygotowaniu emisji obligacji 
komunalnych, dokonywaniu analizy finansowej budżetu gminy. ARK gromadzi wszelkie informacje 
związane z Programem Partnerstwa i pełnić będzie rolę centrum informacji o możliwościach uzyskania 
pomocy doradczej w zakresie specjalizacji konsultantów pracujących nad poszczególnymi projektami 
w ramach Programu. 

UPOWSZECHNIANIE 

KONFERENCJE, SEMINARIA, SZKOLENIA 

Dzięki współpracy specjalistów Agencji z ekspertami z zakresu strategii rozwoju, zarządzania, finansów, 
ekonomii, a także czerpiąc z doświadczeń polskich i amerykańskich środowisk samorządowych, ARK 
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opracowała unikalny pakiet nowoczesnych narzędzi, które w istotny sposób mogą usprawnić proces 
zarządzania w gminach. 

Narzędzia te, do których zaliczamy: 

! strategiczne planowanie lokalnego rozwoju; 
! model analizy finansowej dla gmin; 
! wieloletnie Plany Inwestycyjne;  
! budżetowanie zadaniowe  

dostosowane są do nowego ustawodawstwa wynikającego z reformy administracyjnej państwa. 

W celu upowszechniania tych narzędzi oraz dzielenia się doświadczeniami zdobytymi poprzez 
współpracę z polskimi gminami i organizacjami samorządowymi, ARK organizuje seminaria i szkolenia 
dla zarządów gmin, powiatów i województw, a także dla banków, instytucji finansowych oraz 
wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką lokalnego rozwoju gospodarczego.  

Wymienione narzędzia zostały dotychczas zaprezentowane w postaci bezpłatnej pomocy doradczej,  
w 35 spośród 48 gmin uczestniczących w amerykańskim Programie Partnerstwa dla Samorządu 
Terytorialnego. W wielu spośród tych gmin są obecnie wdrażane. 

Z uwagi na duże zainteresowanie środowisk samorządowych naszymi produktami, ARK ukierunkowała 
swoją działalność szkoleniową na gminy nie objęte programami pomocowymi i oferuje na zasadach 
komercyjnych szkolenia z zakresu strategicznego zarządzania gminą, którego elementami  
są wymienione wyżej narzędzia. 

Oprócz tego proponujemy seminaria i szkolenia na temat: 

! emisji obligacji komunalnych;  
! celów i zalet wdrożenia w gminie programu zarządzania płynnością finansową;  
! kompetencji gmin, powiatów i województw w świetle nowych ustaw wynikających  

z reformy ustrojowej. 

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA ARK 

Biblioteka powstała w wyniku współpracy między Brytyjskim Funduszem Know-How w ramach 
Programu Wspierania Samorządów Lokalnych, Amerykańską Agencją Rozwoju Międzynarodowego 
(USAID), które zapewniły finansowanie jej działalności a Agencją Rozwoju Komunalnego 
udostępniającą pomieszczenia w swojej siedzibie. Została zainicjowana z myślą o dokumentowaniu 
efektów funkcjonowania w Polsce zagranicznych programów pomocowych, znacznie poszerzyła swoją 
ofertę o wszelkie publikacje związane z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętego rozwoju 
lokalnego. 

Biblioteka gromadzi wydawnictwa książkowe i periodyki z zakresu: prawa samorządowego, 
polityki regionalnej i lokalnej, zarządzania gminą, finansów lokalnych, gospodarki komunalnej, 
planowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz raporty i opracowania będące wynikiem 
wdrażania zagranicznych programów pomocowych. Zbiory są systematycznie uzupełniane 
m.in. dzięki współpracy z instytucjami i fundacjami o podobnym charakterze i sferze działania, 
jednostkami wdrażającymi programy pomocowe oraz instytutami naukowo-badawczymi. 
Publikacje zostały skatalogowane w elektronicznej bazie danych, która umożliwia ich szybkie 
wyszukiwanie według różnorodnych kryteriów m.in. tytułu, autora, słów kluczowych, 
wydawcy, daty publikacji, rodzaju publikacji i języka. 
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Zbiory udostępniane są na miejscu, w siedzibie Agencji Rozwoju Komunalnego w godzinach 
pracy fundacji (9.00-16.00), od poniedziałku do piątku. Ponadto w coraz większym zakresie 
ARK prowadzi działalność wydawniczą publikując opracowania dotyczące między innymi: 
zarządzania gminą i jej finansami, zagranicznych programów pomocowych, potrzeb 
inwestycyjnych gmin.  

GŁÓWNI PARTNERZY ARK 

! Brytyjski Fundusz Know-How 

! Cooperation Fund  

! Development Alternatives Inc. 

! Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

! Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich  

! Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

! Gdańska Akademia Bankowa 

! ICMA - International City/County Management Association  

! Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego  

! Research Triangle Institute (RTI)  

! Unia Metropolii Polskich 

! Unia Miasteczek Polskich 

! Związek Gmin Wiejskich 

! Związek Miast Polskich  
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KONTAKT 

 

 

 

 

 

 

 

Agencja Rozwoju Komunalnego 

Nowy Świat 42, II p. 

00-363 Warszawa 

tel. (22) 828-38-95, 828-38-96, 828-38-97 

fax (22) 622-54-95 

e-mail: mda@ark.com.pl 

 

 

 

Agencja Rozwoju Komunalnego 

Plac Wszystkich Świętych 11/25 

31-004 Kraków 

tel. (12) 616-13-91 

fax. (12) 422-39-53 

e-mail: arkrakow@kr.onet.pl 

 

 


