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PETYCJA   

 

Bardzo proszę Pana Prezydenta o pilne wsparcie utworzenia systemu niekomercyj-

nych Banków Miejskich. 

 

Włączenie do programu PIS projektu banków Miejskich upewnia mnie o możliwości  

realizacji wielu z projektów Dobrej Zmiany, bez potrzeby zwiększania podatków 

i zadłużenia. 

Ostatnio znalazłem zachęcającą informację jak podobne rozwiązanie działa  

w Niemczech:   

 

Gdyby kredyt bankowy był kierowany w stronę produkcji, można by osiągnąć wysoki, 

stabilny i nieinflacyjny wzrost gospodarczy. […] Stymulację [takiego] wzrostu zaprezen-

towano w Niemczech, gdzie rezultat ten uzyskano dzięki  strukturze sektora banko-

wego, składającego  się głównie z małych banków, działających niezarobkowo 1   

  

Na wzór projektu Mieszkanie +, można by zacząć eksperyment z jednym lub paroma 

miastami. 

  

Poniżej podaję szkic propozycji części merytorycznej uchwały Rady Miejskiej, zobo-

wiązującej Prezydenta miasta do powołanie takiego Banku. 

  

Uzasadnienie uchwały 

 

1. Ograniczenie dotychczasowych możliwości rozwoju miasta przez drogi kredyt 

banków komercyjnych. 

 

2. Istnienie w naszym mieście rezerw ludzkich, technologicznych i materiałowych, 

bezczynnych wskutek braku taniego kredyt 

 

3. Potrzeba nadążania z finansowaniem zadań samorządu, stosownie do aktual-

nych sytuacji, także nagłych np. katastrof żywiołowych, jeszcze przed wydaniem 

                                                 
1 Richard A. Werner, [2016] Stracone stulecie w ekonomii: trzy teorie bankowości i niezbity dowód,      

Fundacja Jestesmy Zmianą, Warszawa 2016, s. 65. 

http://jestesmyzmiana.pl/wp-content/uploads/2016/09/Stracone-stulecie-w-ekonomii_03.pdf 

http://jestesmyzmiana.pl/wp-content/uploads/2016/09/Stracone-stulecie-w-ekonomii_03.pdf
http://jestesmyzmiana.pl/wp-content/uploads/2016/09/Stracone-stulecie-w-ekonomii_03.pdf
http://jestesmyzmiana.pl/wp-content/uploads/2016/09/Stracone-stulecie-w-ekonomii_03.pdf


odnośnych regulacji ogólnopaństwowych. 

4. Możliwość gwarantowania kredytów inwestycyjnych miejskim majątkiem oraz 

dochodami. 

5. Możliwość kreowania przez bank niekomercyjny kredytu na zasadzie lewaru. 

 

Uchwala się 

Utworzenie  „Banku Miejskiego ...”, działającego w formie spółki akcyjnej na podstawie 

obowiązującej ustawy Prawo Bankowe. [Miasto miałoby pakiet kontrolny. Jednym z ak-

cjonariuszy mógłby być Skarb Państwa. Bank  ten mógłby wykupywać akcje skarbowe 

w miarę rozwoju]. Statut Banku zobowiąże go do udzielania nisko oprocentowanego 

kredytu na zadania uznane przez samorządowe władze  za preferowane ze względu na 

konieczność zaspokojenia ważnych potrzeb społecznych i rozwojowych. Zyski Banku 

będą przychodami budżetu miasta; Zarząd Banku będzie statutowo premiowany przede 

wszystkim za sprawną i efektywną obsługę miejskich programów zaspokajania ważnych 

potrzeb społecznych i rozwojowych. 

Intencja uchwały 

W wyniku realizacji uchwały oczekuje się: 

1. Zwiększenia płynności budżetowej; 

2. Obniżenia kosztów własnych realizacji projektów współfinansowanych np.z UE 

3. Ułatwienie zaspokajania ważnych potrzeb społecznych i rozwojowych, szcze-

gólnie projektów rynkowo nieopłacalnych, jak na przykład publicznych przed-

sięwzięć w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i  kultury. 

4. Zmniejszenia bezrobocia; 

5. Podniesienia poziomu życia mieszkańców; 

6. Ułatwi to bardziej elastyczne przystosowanie finansowania zadań własnych  

i zleconych do warunków lokalnych, zwłaszcza w sytuacjach alarmowych. 

7. Oddłużenia miasta w bankach komercyjnych, zwłaszcza zagranicznych; 

8. Bank mógłby podjąć wspólną obsługię projektu Mieszkanie+. 

 

Z szacunkiem, 

Szczęsny Zygmunt Górski 

 


