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Czy martwi Państwa 
perspektywa  

wzrostu cen energii 
elektrycznej? 

 



  

 

A może wolelibyście Państwo  

kilkudziesięcioprocentową 
obniżkę  

wydatków z tego tytułu?  
 

 



  

Czy zależy Wam na poprawie  

stanu finansów gminy? 



Czy ważna jest dla Państwa 

poprawa stanu bezpieczeństwa      

i komfortu korzystania z dróg 

gminnych? 



Czy miło jest cieszyć się 

entuzjazmem i poparciem 

mieszkańców zadowolonych z 

pracy włodarza swojej gminy? 



  

My dokładnie wiemy,  
jak to osiągnąć! 



  

Czym jest program SCOT? 
 

Co zyskuje JST przystępując do programu? 
 

Kto i kiedy za to zapłaci? 
 

Z czego wynikają aż tak wysokie oszczędności? 
 

Jak przystąpić do programu? 



„Nie możemy dokonać modernizacji oświetlenia, 
 ponieważ nie mamy zaplanowanych w budżecie 

 środków finansowych na ten cel.” 

 
Błąd!  

Realizacja modernizacji w oparciu o program SCOT 
nie wymaga żadnych nakładów finansowych  

z budżetu JST. 



  

 
Finansowanie wierzytelności  

Jednostek Samorządu Terytorialnego 

 

 

 



 
Sposoby finansowania 

inwestycji 
 

1. Zaciągnięcie długu przez budżet (kredyt bankowy, emisja obligacji). 
 Zaangażowanie wskaźników długu i jego obsługi . 
 

2. Środki własne budżetu w formie wydatków majątkowych. 
 Ograniczona nadwyżka operacyjna nie pozwala na szybką 

realizację/sfinansowanie       inwestycji. 
 

3. Środki własne budżetu w formie wydatków bieżących. 
 Wykup wierzytelności JST wg uzgodnionego harmonogramu płatności za 

usługi/dostawy  (faktoring samorządowy). 



Agenda  

Faktoring samorządowy 

Faktoring samorządowy to rodzaj działalności 
finansowej polegającej na wykupie 
nieprzeterminowanych wierzytelności 
przedsiębiorstw, należnych im od Jednostek 
Samorządu Terytorialnego z tytułu dostaw 
towarów i/lub usług, wynikających              
z realizowanych kontraktów/przetargów 
połączony z finansowaniem oraz świadczeniem 
na ich rzecz dodatkowych usług.  



Podsumowanie korzyści: 
 

- Na terenie JST rozbłysną nowe i energooszczędne lampy, 
które natychmiast są własnością gminy. 

 
- JST nie zainwestuje środków z budżetu w modernizację. 

 
- JST poprawi stan finansów. 

 
- JST wywiąże się z obowiązków ustawowych. 

 



Tak to wygląda w liczbach: 
 

- Wymienione 2705 lamp. 
 

- Miesięczne oszczędności 19 300 zł. 
 

- Miesięczna rata 16 133 zł  (3 lata). 
 

- Poziom oszczędności energii ponad 66 % . 
 

- Miesięczna nadwyżka w budżecie blisko 3200 zł. 
 



Bilans: 
 

- Wymienione 2705 lamp. 
 

- Zaangażowanie środków z budżetu 0 zł. 
 

-   Wzrost zadłużenia JST 0 zł. 
 

- Dodatkowa kwota do dyspozycji skarbnika 
 ponad 38 000 zł rocznie. 

 
 
 
 



 
Kontakt: 

 
PARSa 

Polska Akademia Rozwoju Samorządnosci  
 
  

Piotr Najzer – dyrektor  zarządzający 
 

T: +48 664 012 569 
E: kontakt@parsa.pl 

 
 

 
        

    


