Forum Nowoczesnego Samorządu 2017 było kolejnym już spotkaniem przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego, administracji publicznej i sektora bankowego oraz niezależnych
ekspertów.
Obrady rozpoczął Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. Przypomniał on, iż współdziałanie
włodarzy lokalnych z bankami przyniosło wymierny efekt w postaci licznych inwestycji. Krzysztof
Pietraszkiewicz wskazał szereg obszarów, w których banki mogą wspierać lokalne społeczności.
Jednym z nich są bazy informacji gospodarczej sektora bankowego. Kooperacja między JST a
sektorem finansowym powinna mieć charakter długofalowy.- Myślmy o tym co będzie za 20, 25 czy
30 lat – dodał dr Pietraszkiewicz. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów Andżelika
Możdżanowska podkreśliła, iż budowanie partnerstwa i zrozumienia na linii rząd–samorządy-sektor
finansowy ma dla rządu znaczenie priorytetowe, a kontynuacja współpracy przyniesie dalsze
korzyści dla wszystkich interesariuszy. Równocześnie należy pamiętać o wyzwaniach, związanych
z podejmowaniem inicjatyw prorozwojowych, finansowaniem JST i rewolucją cyfrową. Samorządy radziły sobie dotychczas świetnie ze zmianami ale teraz proste recepty na rozwój się
wyczerpały - dodała Andżelika Możdżanowska. - Polska samorządem stoi – powiedział z kolei
Marek Mazur, przewodniczący Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP.
Przypomniał on, że model polskiej samorządności się sprawdził na przestrzenni dwóch dekad. -W
tym czasie nastąpił ogromny rozwój inwestycyjny w samorządach, również dzięki wsparciu środków
unijnych -zauważył Marek Mazur. Obecnie przyszedł czas na refleksję jak zakończyć obecną
perspektywę unijną i jak przygotować się do okresu po roku 2020.
Kluczowym momentem tegorocznego Forum było podpisanie umowy o współpracy w zakresie
edukacji finansowej przez władze województwa mazowieckiego, Związku Banków Polskich i
Warszawskiego Instytutu Bankowości. Jest to pierwsza taka inicjatywa na szczeblu wojewódzkim,
aczkolwiek nie pierwszy przypadek kooperacji banków i lokalnych władz w zakresie edukacji
finansowej. Następnie Radosław Żydok oraz Paweł Ludwiniak z Fundacji Republikańskiej
przedstawili raport na temat finansowania samorządów w Polsce.
Tematyce finansowania inwestycji samorządowych oraz pozyskiwania środków na rozwój
regionalny poświęcone były również kolejne sesje Forum. W pierwszym panelu, moderowanym
przez red. Roberta Lidke, wystąpili: Dariusz Mejszutowicz, wicedyrektor Działu Rozwoju Biznesu i
Rynków Giełdy Papierów Wartościowych, Marek Dylewski, skarbnik Województwa
Zachodniopomorskiego, i członek Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw RP,
Wojciech Hann, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Danuta Kamińska,
przewodnicząca Komisji Skarbników w Unii Metropolii Polskich i skarbnik Katowic, Maciej
Kopański, dyrektor ds. Rozwoju w ENGIE Group, Iwona Kozera, partner zarządzający Działem
Doradztwa Biznesowego w EY, Marcin Prusak, członek zarządu ds. bankowości korporacyjnej
DNB Banku Polska oraz Paweł Szaciłło, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
w Ministerstwie Rozwoju. Kolejną debatę poprzedziły wystąpienia członków władz obu zrzeszeń
banków spółdzielczych: Zdzisława Kupczyka i Ziemowita Stempina. W dyskusji, którą
poprowadził redaktor naczelny magazynów „Europejski Doradca Samorządowy” i „Nowoczesny
Bank Spółdzielczy”, Maciej Małek udział wzięli: Lucyna Hanus, zastępca przewodniczącej

Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Zdzisław Kupczyk, Krzysztof Leń, prezes
Funduszu Promocji i Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Paweł Lisowski, dyrektor ds. JST w
Banku Gospodarstwa Krajowego, Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP,
Ziemowit Stempin oraz Przemysław Woliński, prezes Kujawsko-pomorskiego Funduszu Rozwoju.
Rewolucja cyfrowa i jej konsekwencje dla sektora samorządowego były tematem kolejnej części
Forum. Kluczowym punktem tej sesji była debata, moderowana przez dr. Zbigniewa R.
Wierzbickiego. W panelu udział wzięli: Tomasz Fijołek, zastępca dyrektora Biura Unii Metropolii
Polskich, Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, Zenon Kiczka,
przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej w Krajowej Izbie Gospodarczej, Krzysztof Silicki,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Anna Spychalska-Grzeszek, dyrektor Fundacji
Polska Bezgotówkowa oraz Piotr Wichowski, dyrektor Krajowej Izby Rozliczeniowej. Uczestnicy
kolejnego panelu skoncentrowali się natomiast na problemach polityki mieszkaniowej. W dyskusji
wzięli udział Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola, dr Jacek Furga, dr Alina
Muzioł-Węcławowicz, doradca Unii Metropolii Polskich, Ludwik Węgrzyn, prezes Związku
Powiatów Polskich oraz starosta bocheński i Małgorzata Zielińska, dyrektor Biura Sektora
Publicznego w DNB Bank Polska, a w roli moderatora wystąpiła Bożenna Chlabicz, redaktor
naczelna kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”.
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