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Według raportu na temat stanu ﬁnansów JST opracowanego dla
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przez Związek Powiatów Polskich, zadłużenie podsektora samorządowego na koniec 2018 r. wynosiło ok. 76,1 mld zł. Eksperci szacują,
że w 2020 r. będzie jeszcze wyższe (88,2 mld zł)1, z uwagi na m.in.
obniżkę stawki PIT z 18% do 17%, wzrost wydatków bieżących
oraz inwestycyjnych, wzrost kosztów pracy, obciążenie, zwłaszcza powiatów, długami szpitali i wiele innych czynników.
Zaledwie jedną piątą swojego zadłużenia samorządy wpisują
do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.
Częściej natomiast korzystają ze znacznie droższych i czasochłonnych rozwiązań, jak np. dochodzenie należności od kontrahentów
w sądzie. Niedawne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego
spowodowały jednak aż kilkukrotny wzrost kosztów sądowych.
Może się więc zdarzyć, że wzorem przedsiębiorców, samorządy
zaczną powoli rezygnować z dochodzenia należności od kontrahentów w sądzie na rzecz windykacji polubownej lub współpracy
z Krajowym Rejestrem Długów.
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O raporcie
Raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA „Zadłużenie wobec miast i gmin” prezentuje dane o zadłużeniu
konsumentów oraz przedsiębiorców wobec jednostek samorządu terytorialnego: wobec gmin i powiatów, a także spółek gminnych.
Publikacja przedstawia szczegółowe dane zaczerpnięte z bazy Krajowego Rejestru Długów dotyczące nieopłaconych zobowiązań
w ujęciu aktualnym oraz historycznym, a także w podziale na województwa. W przypadku konsumentów pokazuje je dodatkowo przez
pryzmat wieku i płci dłużników. W przypadku przedsiębiorstw uwzględnia m.in. podział na formę prawną i branżę dłużnika. Ponadto
raport zawiera informację o tym, jakiego rodzaju są to zobowiązania oraz czy miasta, gminy, powiaty i spółki gminne sprawdzają
swoich kontrahentów.
Materiał powstał na podstawie danych Krajowego Rejestru Długów z lutego 2020 r.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
Najstarsze i największe biuro informacji gospodarczej w Polsce działające od 2003 r. pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju.
Lider na rynku informacji gospodarczej, administrujący bazą danych o 2,7 mln dłużników, którzy mają w sumie 8,5 mln zobowiązań
ﬁnansowych na łączną kwotę 55,7 mld zł. Obsługuje wszystkie podmioty gospodarcze – od jednoosobowych ﬁrm poprzez małe
i średnie przedsiębiorstwa, po wielkie korporacje. Z usług KRD korzysta ponad 810 tys. przedsiębiorców i konsumentów oraz jednostek samorządu terytorialnego. W 2019 r. pobrali oni ponad 37 mln raportów gospodarczych. Na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych gromadzi informacje zarówno o płatnościach nieuregulowanych
w terminie, jak i tych, które zostały opłacone terminowo. KRD BIG SA wchodzi w skład Kaczmarski Group, do którego należą również takie spółki i marki, jak ﬁrma windykacyjna Kaczmarski Inkasso, program Rzetelna Firma, Kancelaria Prawna VIA LEX, ﬁrma
faktoringowa NFG oraz serwis ChronPESEL.pl.
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Nie wszystkie miasta, gminy, powiaty i spółki gminne są świadome możliwości, jakie daje
współpraca z biurem informacji gospodarczej.
Tymczasem warto wiedzieć, że Krajowy Rejestr
Długów pełni dwie funkcje: windykacyjną i prewencyjną. Nie tylko gromadzi i udostępnia informacje
o zadłużeniu osób ﬁzycznych i ﬁrm, ale też zabezpiecza
przed ryzykiem utraty pieniędzy. Dłużnik wpisany do KRD
traci wiarygodność ﬁnansową. Ma utrudniony dostęp
do różnego rodzaju usług ﬁnansowych, począwszy od kredytów i pożyczek, po zakupy w systemie leasingowym
i ratalnym, aż do usług abonamentowych. Często otrzymuje
odmowę ﬁnansowania bądź ofertę na gorszych warunkach.
Z tego względu obecność w KRD skutecznie motywuje go do uregulowania należności, co sprawia, że dla wierzyciela jest to rozwiązanie tańsze i prostsze od klasycznej windykacji. Za tym ostatnim argumentem przemawia również fakt, że od jesieni ubiegłego
roku wzrosły znacznie koszty dochodzenia zapłaty od kontrahentów
w sądzie, co dodatkowo nadszarpnęło dość skromne już budżety samorządowe.

Zadłużenie wobec miast i gmin
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Zadłużenie historyczne
W ostatnich latach zadłużenie osób ﬁzycznych oraz ﬁrm wpisanych do KRD przez miasta, gminy, powiaty i spółki gminne wzrastało o miliard złotych. Obecnie zadłużenie to wynosi 15 730 852 830 zł i obejmuje grupę 776 468 dłużników. Dłużnicy mają łącznie
1 752 917 zobowiązań ﬁnansowych wobec samorządów, a średnie zadłużenie jednego dłużnika to 20 tys. zł.

Zadłużenie – historycznie

15,7 mld zł
2020 r.

14,7 mld zł

Z roku na rok wolno, acz sukcesywnie, przyrasta jednak liczba wierzycieli, czyli miast, gmin, powiatów i spółek gminnych, które
przekonują się, że wpisywanie do KRD dłużników skutecznie motywuje ich do spłaty zobowiązań. Obecnie to 3 788 podmiotów.

Liczba wierzycieli – historycznie
2016 r.

3039

2017 r.

3503

2018 r.

3723

2019 r.

3782

2020 r.

3788

2019 r.

13,6 mld zł
2018 r.

12,3 mld zł
2017 r.

10 mld zł
2016 r.
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Struktura aktualnego zadłużenia

Kto nie płaci samorządom?

Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki gminne wpisują do rejestru dłużników w sześciu obszarach:
C długi wobec administracji państwowej i samorządowej,
C długi mieszkaniowe,
C mandaty za jazdę bez biletu komunikacją,
C długi energetyczne,
C długi związane z gospodarowaniem wodnym,
C długi związane z gospodarowaniem odpadami.

Wśród dłużników JST i spółek gminnych znajdują się zarówno osoby ﬁzyczne, jak i podmioty instytucjonalne. Osoby ﬁzyczne stanowią 99% dłużników samorządów. Mają łącznie ponad 15,5 mld zł długów. W tej grupie bardzo widoczna jest przewaga mężczyzn.

Zadłużenie osób ﬁzycznych

Obszar, którego dotyczą zobowiązania
Administracja państwowa i samorządowa

Energetyka

14 726 647 447 zł

46 165 477 zł

Mieszkaniowa/nieruchomości

Gospodarka wodna, wodociągi

492 432 816 zł

7 486 589 zł

Transport pasażerski

Gospodarka odpadami

451 610 038 zł

6 510 462 zł

Największą wartość mają długi administracyjne, których wysokość przekracza 14,7 mld zł. Gros tych zobowiązań stanowią alimenty 12,7 mld zł. Pozostałe zobowiązania to mandaty straży miejskiej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (a od lutego 2019 r.
opłata przekształceniowa), opłaty z tytułu dzierżaw, opłaty adiacenckie, renty planistyczne, wykonania przyłącza kanalizacyjnego/wodociągowego, opłaty za umieszczanie reklam, etc.

22%
Kobiety
Mężczyźni

78%

Analizując konsumentów pod względem wieku, najliczniejszą grupę stanowią osoby w przedziale 36-45 lat. Najwyższą wartość
zobowiązań mają jednak osoby w wieku 46-55 lat. Ich łączne zadłużenie wynosi 5,6 mld zł.

Liczba dłużników w przedziale wiekowym
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Pozostałą grupę dłużników stanowią dłużnicy instytucjonalni. Przedsiębiorstwa i instytucje zalegają na 125 mln zł, JDG-i na kwotę
46,7 mln zł, a 2,3 mln zł to łączna wartość zobowiązań spółek cywilnych.

Dłużnicy instytucjonalni

Mapa zadłużenia
W czołówce województw, które mają największe problemy z dłużnikami samorządowymi, znajdują się: mazowieckie
(2 090 568 807 zł), śląskie (1 934 111 758 zł), dolnośląskie (1 472 052 608 zł), wielkopolskie (1 210 638 037 zł), pomorskie
(1 147 436 455 zł) i łódzkie (1 122 797 047 zł).
Z kolei najmniejszą łączną wartość zobowiązań – poniżej 500 mln zł – notują województwa: podlaskie (358 495 394 zł), opolskie,
(381 468 347 zł), lubuskie (419 720 910 zł), świętokrzyskie (456 356 771 zł) i podkarpackie (475 879 448 zł).

2%

pomorskie

Jednoosobowa działalność gospodarcza

warmińsko-mazurskie

1,1 mld zł
40%

Przedsiębiorstwa i instytucje

58%

Spółka cywilna

838 mln zł

zachodniopomorskie

829 mln zł

podlaskie

358 mln zł

kujawsko-pomorskie

972 mln zł
mazowieckie
wielkopolskie

2 mld zł

1,2 mld zł

lubuskie

419 mln zł
łódzkie

1,1 mld zł

lubelskie

dolnośląskie

848 mln zł

1,4 mld zł
opolskie

świętokrzyskie

381 mln zł

456 mln zł

śląskie

1,9 mld zł

podkarpackie

475 mln zł

małopolskie

794 mln zł
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Inne działania prewencyjne

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów ochrony własnych ﬁnansów jest sprawdzanie każdego kontrahenta przed zawarciem
umowy. Dzięki temu można dowiedzieć się, czy kontrahent lub klient nie został wpisany na listę dłużników. Uzyskane informacje
pomagają w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy i jej warunkach. Jednostki samorządu terytorialnego również korzystają
z takiej możliwości, choć w znikomym stopniu.

1. Monitorowanie
Wśród innych popularnych działań prewencyjnych jest też monitorowanie. To usługa, która pozwala na zautomatyzowane śledzenie sytuacji ﬁnansowej wybranych ﬁrm. Stale aktualizowane
informacje o wszystkich zdarzeniach związanych z wypłacalnością klientów i kontrahentów, dają gwarancję skutecznej ochrony
przed problemami ﬁnansowymi partnerów handlowych.

W ciągu ostatnich pięciu lat miasta, gminy, powiaty i spółki gminne pobrały z bazy danych Krajowego Rejestru Długów zaledwie
69 358 raportów o ﬁrmach i osobach ﬁzycznych. Oznacza to średnio nieco ponad 18 raportów na jednego wierzyciela.

Raporty pobrane w latach 2016-2020 r.
Administracja państwowa i samorządowa

Energetyka

24 966

7 390

Mieszkaniowa/nieruchomości

Gospodarka wodna, wodociągi

18 068

1 657

Transport pasażerski

Gospodarka odpadami

15 822

1 443

Jeśli przyjąć, że w samym tylko III kwartale 2019 r. wierzyciele pobrali z KRD 8 946 631 raportów – to 5-letnie wyniki JST-ów nie
stanowią nawet 1% działań prewencyjnych, praktykowanych przez bardziej świadome instytucje. Potencjał niewykorzystanych
możliwości jest więc ogromny.
Najwięcej sprawdzeń dotyczyło ﬁrm i instytucji: 40 020, a zaledwie 29 338 raportów pobranych z KRD dotyczyło konsumentów.

Kogo sprawdzają samorządy i należące do nich spółki

42%
58%
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2. Pieczęcie prewencyjne i informacyjne
Kolejnym narzędziem, które pozwala nie tylko uchronić się przed
nierzetelnymi kontrahentami, ale także pomaga w utrzymaniu
płynności ﬁnansowej są pieczęcie prewencyjne i informacyjne. Zabezpieczają one ﬁnanse wierzyciela i mobilizują klientów
do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań.

Jakub Obarzanek
Przykład pieczęci informacyjnej

dyrektor Departamentu
Klienta Strategicznego
w Krajowym Rejestrze Długów
BIG SA
Zjawisko przeterminowanych należności występuje w każdej sferze gospodarki i samorządy nie
są w tej kwestii osamotnione. Niemniej jednak,
w walce z zatorami, wzorem innych instytucji, JST
mogłyby znacznie lepiej wykorzystywać istniejące narzędzia windykacyjne i prewencyjne. Mam tu na myśli
w szczególności możliwość wpisania dłużnika do bazy KRD
i upublicznienia jego długu choćby w sektorze mieszkaniowym. Często już sama informacja o współpracy z rejestrem
działa na płatnika motywująco. Dlatego dobrym rozwiązaniem
są pieczęcie prewencyjne, które warto umieszczać na każdej
fakturze.
W przypadku długów z tytułu gospodarki wodnej samorządy mają
z kolei swój własny, sprawdzony sposób na windykację należności,
jakim jest możliwość odcięcia wody. Ta procedura jednak nie zawsze
jest możliwa. Po pierwsze – w niektórych budynkach trzeba by wyłączyć
wodę w całej kamienicy, a cała akcja generuje dodatkowe koszty. Po drugie
– w większości przypadków tę procedurę można wdrażać dopiero po dwóch
okresach obrachunkowych, nierzadko uruchamia się ją dopiero po 4-6 miesiącach. Tymczasem z wpisaniem dłużnika do KRD nie trzeba aż tak długo czekać.
Wystarczy, że zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 30 dni i minęło
co najmniej 30 dni od wysłania do dłużnika wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do KRD. Dodatkową zaletą tego
rozwiązania jest fakt, że dłużnik przestaje być anonimowy, w związku z czym
stara się jak najszybciej spłacić zobowiązanie.
Zadłużenie wobec miast i gmin
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