
 

OBLIGACJE KOMUNALNE W 2021 ROKU
JE WYEMITOWAĆ? KORZYŚCI I KOSZTY DOTYCZĄCE EMISJI

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną podstawy prawne 

z obligacji komunalnych oraz koszty związane z ich emisją. Wiedza zdobyta podczas szkolenia powoli na samodzielne 

przygotowywanie dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych.

CELE I KORZYŚCI: 

• W kompleksowy i koherentny sposób zostanie przybliżona problematyka komunalnych obligacji przychodowych.

• Poszerzenie wiedzy z zakresu instrumentów finansowych zwrotnych

• Poznanie aspektów prawnych i budżetowych

• Wskazanie ich rodzajów, wad i zalet, kosztów związanych z emisją.

• Przedstawienie, krok po kroku postępowania dotyczącego emisji obligacji, od budżetu po 

po rejestrację. 

• Otrzymanie przykładowych wzorów, m.in. uchwał organów stanowiących jst, w sprawie emisji, 

przeprowadzaniu emisji. 

• Możliwość konsultacji kwestii problemowych. 

 

PROGRAM: 
1. Istota/definicja obligacji komunalnych (municypalnych).
2. Podstawa prawna emisji obligacji komunalnych (ustawa o obligacjach)

obligacji. Emisja obligacji. Zabezpieczenie obligacji.

3. Korzyści z obligacji komunalnych: 

• Emisja obligacji nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

• Karencja w spłacie kapitału. 

• Jedna opinia RIO dla obligacji wieloletnich.

• Możliwość negocjacji w sprawie wydłużenia terminu spłaty.

4. Jak wyemitować obligacje komunalne: 

• Aspekty prawne przy emisji obligacji komunalnych.

• Analiza budżetu, rozplanowanie spłaty i karencji.

• Przygotowanie uchwał organów stanowiących jst

• Opiniowanie przez regionalną izbę obrachunkową.

• Wybór banku/biura maklerskiego (agenta emisji) 

komunalnych – przykładowy wzór. 

• Inne dokumenty. 

• Obowiązek rejestracji obligacji wyemitowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

5. Koszty emisji obligacji: Prowizja Banku/biura maklerskiego.

6. Komunalne obligacje przychodowe: 

• Zalety obligacji przychodowych. 

• Emitenci obligacji przychodowych. 

• Wymagane źródło przychodu. 

• Korzystna kwalifikacja budżetowa. 

• Istotne zapisy w uchwale o emisji obligacji przychodowych.

7. Pytania i odpowiedzi. 
 

ADRESACI: 
Kadra zarządzająca jst, skarbnicy, radni, pracownicy

zainteresowane tematyką obligacji komunalnych

PROWADZĄCY: 
Wieloletni skarbnik Miasta Białegostoku (5 lat), powiatu białostockiego (13 lat), Gminy Choroszcz (5 lat); stały współpracowni

Ośrodka w Białymstoku (w latach 1990-2010), 

 

OBLIGACJE KOMUNALNE W 2021 ROKU. JAK PRAWIDŁOWO 
WYEMITOWAĆ? KORZYŚCI I KOSZTY DOTYCZĄCE EMISJI

podczas którego omówione zostaną podstawy prawne dotyczące 

komunalnych oraz koszty związane z ich emisją. Wiedza zdobyta podczas szkolenia powoli na samodzielne 

nych do przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych. 

W kompleksowy i koherentny sposób zostanie przybliżona problematyka komunalnych obligacji przychodowych.

wiedzy z zakresu instrumentów finansowych zwrotnych, jakimi są obligacje komunalne.

budżetowych możliwości rozplanowania spłaty obligacji. 

, kosztów związanych z emisją. 

Przedstawienie, krok po kroku postępowania dotyczącego emisji obligacji, od budżetu po wybór agenta emisji

m.in. uchwał organów stanowiących jst, w sprawie emisji, 

Możliwość konsultacji kwestii problemowych.  

finicja obligacji komunalnych (municypalnych). 
Podstawa prawna emisji obligacji komunalnych (ustawa o obligacjach):Ustawowa definicja obligacji.

Zabezpieczenie obligacji. Wykup, umorzenie i odtworzenie obligacji. 

Emisja obligacji nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jedna opinia RIO dla obligacji wieloletnich. 

Możliwość negocjacji w sprawie wydłużenia terminu spłaty. 

Aspekty prawne przy emisji obligacji komunalnych. 

Analiza budżetu, rozplanowanie spłaty i karencji. 

uchwał organów stanowiących jst – przykładowe wzory. 

Opiniowanie przez regionalną izbę obrachunkową. 

genta emisji) – przykładowe wzory. Zawarcie umowy z bankiem na objęcie obligacji 

Obowiązek rejestracji obligacji wyemitowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

Prowizja Banku/biura maklerskiego. Koszty odsetkowe. Inne. 

uchwale o emisji obligacji przychodowych. 

pracownicy wydziałów finansów i budżetu, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni,

zainteresowane tematyką obligacji komunalnych. 

ieloletni skarbnik Miasta Białegostoku (5 lat), powiatu białostockiego (13 lat), Gminy Choroszcz (5 lat); stały współpracowni

2010), prowadząca szkolenia z zakresu finansów publicznych

SZKOLENIE
25 lutego

PRAWIDŁOWO 
WYEMITOWAĆ? KORZYŚCI I KOSZTY DOTYCZĄCE EMISJI 

 

dotyczące emisji obligacji, korzyści 

komunalnych oraz koszty związane z ich emisją. Wiedza zdobyta podczas szkolenia powoli na samodzielne 

 

W kompleksowy i koherentny sposób zostanie przybliżona problematyka komunalnych obligacji przychodowych. 

obligacje komunalne. 

wybór agenta emisji, zawarcia umowy, 

m.in. uchwał organów stanowiących jst, w sprawie emisji, które przydadzą się przy 

Ustawowa definicja obligacji. Emitenci obligacji. Rodzaje 

Zawarcie umowy z bankiem na objęcie obligacji 

Obowiązek rejestracji obligacji wyemitowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). 

wydziałów finansów i budżetu, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, inne osoby 

ieloletni skarbnik Miasta Białegostoku (5 lat), powiatu białostockiego (13 lat), Gminy Choroszcz (5 lat); stały współpracownik FRDL 

szkolenia z zakresu finansów publicznych. 

SZKOLENIE ONLINE 
lutego 2021 r.  



 

 
Obligacje komunalne w 2021 roku.

i 

 
Szkolenie będziemy realizowali 

 
25lutego 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:0

 

Cena: 325 PLN netto/os. 
szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, 

certyfikat ukończenia szkolenia, 

możliwość konsultacji z trenerem.

DANE DO 
KONTAKTU: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu 

Terytorialnego

ul. Kolejowa 1, 35 

tel. 17 862 69 64  

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe) 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej 

Elektronicznej 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora 

prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na 
www.frdl.rzeszow.pl lub mailem na adres 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia

przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. 

Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
I KARTA ZGŁOSZENIA

bligacje komunalne w 2021 roku. Jak prawidłowo je wyemitować? Korzyści 
koszty dotyczące emisji 

Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

 Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu 

Terytorialnego 

ul. Kolejowa 1, 35 – 073 Rzeszów 

862 69 64  post@frdl.rzeszow.pl 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Telefon 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….……………………

ównoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.rzeszow.pl oraz zawartej w

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na 
lub mailem na adres post@frdl.rzeszow.pl do 23 lutego 2021 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia na

przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. 

Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

___________________________________ 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

je wyemitować? Korzyści 

przypadku finansowania 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w TAK ☐     NIE ☐ 

e mail………………………………………….…………………… 

zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

oraz zawartej w nim Polityce 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na 
23 lutego 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze 

przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. 


