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PETYCJA   
 

Szanowna Pani Premier 
 

Bardzo proszę Panią o pilne wsparcie utworzenia systemu niekomercyjnych Banków Miejskich 
Samorządowych (Municypalnych) 
 
Włączenie Banków Miejskich Samorządowych (Municypalnych) do programu PIS upewnia 
mnie o możliwości bardziej efektywnej repolonizacji systemu bankowego i realizacji wielu   
zadań Dobrej Zmiany. 
 
Ostatnio znalazłem zachęcające informacje jak podobne rozwiązanie działa  
w Niemczech i w Chinach: 
 
[…] Gdyby kredyt bankowy był kierowany w stronę produkcji, można by osiągnąć wysoki,  

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

w Niemczech, gdzie rezultat ten uzyskano dzięki  strukturze sektora bankowego, składającego  

się głównie z małych banków, działających niezarobkowo 1   

 

[....] Deutsche Bank i wszyscy inni banksterzy […] mają tylko 13% aktywów finansowych.  

Reszta to spaarkasy i landsbanki. Pieniądze są inwestowane na miejscu. […]  

ludzie oszczędzają i biorą kredyty. Społeczeństwo ma kontrolę nad swoimi pieniędzmi. 

A zyski są wydawane na lokalny rozwój […]  2 

 

[...] chiński cud był możliwy dzięki rozproszeniu chińskiego systemu finansowego. Wielkie 

inwestycje należą do kilku wielkich banków. Ale większość ludzi biznesu jest obsługiwana przez 

banki lokalne związane z miejscowymi rynkami. 3 

 
Na wzór projektu Mieszkanie + można by zacząć eksperyment z paroma  chętnymi miastami, 
  
Poniżej podaję szkic propozycji części merytorycznej uchwały Rady Miejskiej, zobowiązującej 
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,  

                                                 
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 

 
2    Ladislau Dowbor, Rządzą nami zera. Wywiad Jacka Żakowskiego. Polityka,13.6-20.6 2017 s.31 
3    Artur Kroeber, China's Economy. Cyt. ibidem 
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bezczynnych wskutek braku taniego kredytu. 
 

3. Potrzeba nadążania z finansowaniem zadań samorządu, stosownie do aktualnych  
sytuacji, także nagłych np. katastrof żywiołowych. 
 

4. Możliwość gwarantowania kredytów inwestycyjnych miejskim majątkiem oraz  
dochodami. 

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

 
Uchwala się 

Utworzenie  „Banku Miejskiego Samorządowego”, działającego w formie spółki akcyjnej  
na podstawie obowiązującej ustawy Prawo Bankowe. [Miasto miałoby pakiet kontrolny. Jednym 
z akcjonariuszy 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. Oszczędnej repolonizacji usług bankowych 

2. Zwiększenia płynności budżetowej; 

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

4. Ułatwienie zaspokajania ważnych potrzeb społecznych i rozwojowych, szczególnie  
projektów rynkowo nieopłacalnych, na przykład publicznych przedsięwzięć w zakresie 
edukacji, opieki zdrowotnej i  kultury. 

5. Zmniejszenia bezrobocia; 

6. Podniesienia poziomu życia mieszkańców; 

7. Bardziej elastycznego przystosowania finansowania zadań własnych  
i zleconych do warunków lokalnych, zwłaszcza w sytuacjach alarmowych. 

8. Oddłużenia miasta w bankach komercyjnych, zwłaszcza zagranicznych; 

9. Bank mógłby podjąć wspólną obsługię projektu Mieszkanie+ i 500+ 

 

Fundacja Narodowy Instytut Studiów Strategicznych w Warszawie jest przygotowana 
logistycznie do wdrożenia inwestycji od projektu pod klucz. 
Kontakt  
Wojciech Edward Dobrzyński Przewodniczący Rady NISS tel. (48) 531 220 191,  
wojciech.edward.dobrzynski@gmail.com  
Piotr Robert Jankowski ekspert NISS tel. (48) 504 228 287, piotrrobert@gmail.com 

  

Ze szczególnym  szacunkiem, 

Szczęsny Zygmunt Górski 


