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TEMATY W NASZYM 

NEWSLETTERZE: 

 Czym jest rating? 

 Scoring. 

 Kto lubi być oceniany?- cz. II 

oddajemy w Wasze ręce drugi tegoroczny numer wznowionej serii SPF-a ukazują-

cego się od 2005 roku. 

Tematem numeru jest Analiza Scoringowa finansów wszystkich  gmin wojewódz-

twa Lubuskiego. Jest to o tyle ciekawy temat, że umożliwia porównanie się z inny-

mi JST w Polsce. Sam rozwój wewnętrzny nie jest bowiem wyłączną miarą sukce-

su. Trzeba mieć na uwadze również to jak rozwija się otoczenie. Będziemy dokony-

wać analiz Gmin i powiatów w kolejnych województwach i publikować na łamach 

naszego kwartalnika oraz poprzez newsletter.  

Zapraszam Państwa do wspólnej dyskusji, poruszania tematów, które Państwa 

interesują. Pomysły i artykuły prosimy przesyłać na adres w stopce. Wspólnie 

możemy podnosić jakość samorządności w Polsce. 

Krzysztof Grybionko 

Redaktor Naczelny 

Samorządowego Przeglądu Finansowego 

Scoring kredytowy jest jednym ze sposobów oceny 

sytuacji finansowej kredytobiorcy. Polega on na 

zautomatyzowanej i obiektywnej analizie sytuacji 

finansowej podmiotu przy użyciu statystycznego mo-

delu, stworzonego w oparciu o doświadczenie oraz 

historię kredytową. W rezultacie scoringu otrzymuje-

my wynik liczbowy, który umożliwia nam porównywa-

nie zdolności kredytowej różnych podmiotów w ra-

mach danej grupy. 

Oznacza to, że stosując scoring kredytowy jesteśmy 

w stanie poddać analizie podmioty wchodzące w 

skład danej, homogenicznej grupy i uszeregować je 

w kolejności od najwiarygodniejszych finansowo, do 

Szanowni Czytelnicy! 
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najmniej wiarygodnych. Wykorzystując wieloletnie 

doświadczenie w zarządzaniu finansami jednostek 

samorządu terytorialnego, stworzyliśmy system oce-

ny scoringowej dla tych podmiotów. W tym artykule 

pragniemy zaprezentować jak wyglądają wyniki ta-

kiej oceny dla gmin z województwa lubuskiego oraz 

pokrótce scharakteryzować grupy najlepszych i naj-

słabszych 10 podmiotów z punktu widzenia wiary-

godności kredytowej. 

Niniejsza analiza została sporządzona dla pięciolet-

niego okresu, rozpoczynającego się 1 stycznia 2010, 

a kończącego się 31 grudnia 2014 roku. 
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Poniżej prezentujemy 10 podmiotów, które osiągnęły 

najlepsze wyniki w badanym okresie. 

10 najbardziej wiarygodnych finansowo gmin z woje-

wództwa lubuskiego: 

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać w grupie najlepszych samorządów znalazły 

się wyłącznie gminy wiejskie o średnim budżecie w 

wysokości 16,34 mln zł. Natomiast do grupy najsłab-

szych samorządów zakwalifikowano pięć gmin wiej-

skich oraz tyle samo gmin miejsko-wiejskich. Śred-

nia wartość budżetu dla tej grupy wyniosła 21,21 

mln zł.   

Analizując poszczególne wskaźniki finansowe oraz 

trendy dla obu grup nie sposób nie zauważyć pew-

nych znaczących różnic. Zacznijmy od wskaźnika 

marży operacyjnej, czyli stosunku różnicy dochodów i 

wydatków bieżących do dochodów bieżących.   

SAMORZĄDOWY PRZEGLĄD FINANSOWY 

Scoring kredytowy gmin województwa lubuskiego 

Na wykresie niebieską linią zaznaczono średni po-

ziom marży operacyjnej dla 10 najlepszych gmin, 

natomiast pomarańczowa linia odzwierciedla wynik 

najgorszej dziesiątki. 

Szczególna różnica jest widoczna w roku 2010, w 

którym to grupa najsłabszych samorządów odnoto-

wała ujemny wskaźnik marży operacyjnej, co ozna-

cza, że ich wydatki bieżące przewyższały poziom 

dochodów bieżących. Jest to zapewne spowodowane 

efektem kryzysu finansowego, który doprowadził do 

spowolnienia w całej gospodarce, co najbardziej 

odczuły słabsze finansowo samorządy. Jednak warto 

zwrócić uwagę na trendy dla obu grup samorządów. 

Najsłabsze jednostki sukcesywnie poprawiają po-

ziom swojej marży, podczas gdy grupa najlepszych 

samorządów w 2014 roku odnotowała znaczący 

spadek, który spowodował, że poziom tego wskaźni-

ka znalazł się najniżej w analizowanym okresie. 

 

Kolejną cechą różnicującą obie grupy jest uzależnie-

nie od transferów otrzymywanych z budżetu pań-

stwa. W badanym okresie blisko 60% dochodów 

bieżących grupy najsłabszych JST stanowiły dotacje i 

subwencje. W przypadku grupy najlepszych samo-

rządów średni udział transferów z budżetu państwa  

 Nazwa gminy Typ gminy 

1. Bobrowice Gmina wiejska 

2. Zagań Gmina wiejska 

3. Pszczew Gmina wiejska 

4. Kłodawa Gmina wiejska 

5. Lubrza Gmina wiejska 

6. Gubin Gmina wiejska 

7. Szczaniec Gmina wiejska 

8. Łęknica Gmina wiejska 

9. Zabór Gmina wiejska 

10. Żary Gmina wiejska 
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w dochodach bieżących wynosił niecałe 49%. 

Większe uzależnienie słabszych samorządów od 

środków otrzymywanych z budżetu państwa może 

wynikać z niższych zdolności do generowania docho-

dów z podatków lokalnych. Udział tej kategorii w 

dochodach podatkowych wynosił przeciętnie odpo-

wiednio 65,55% oraz 58,50% dla grup najlepszych i 

najsłabszych JST. 

Kolejny wykres przedstawia poziom zadłużenia ogó-

łem w stosunku do dochodów bieżących dla obu 

grup samorządów. Słabsze JST charakteryzują się 

zdecydowanie wyższym poziomem zadłużenia, który 

dla poszczególnych samorządów w niektórych latach 

przekraczał 100% dochodów bieżących. Z kolei w 

gronie najlepszych jednostek znalazły się takie, któ-

re potrafiły finansować swoje działania z wykorzysta-

niem wyłącznie środków własnych. Niewątpliwie za 

pozytywny należy uznać fakt, że w przypadku obu 

grup poziom zadłużenia sukcesywnie maleje. 

Czy gorsza pozycja finansowa samorządów może 

wynikać z błędów na etapie planowania budżetów? 

Na to pytanie staraliśmy się znaleźć odpowiedź po-

przez analizę odchyleń wykonania budżetów od ich 

uchwalonych planów. Okazuje się, że samorządy 

wchodzące w skład obu grup z podobną dokładno-

ścią planowały swoje budżety.   

Dla przykładu, przeciętne odchylenie dochodów bie-

żących wynosiło 0,70 p.p. dla grupy lepszych samo-

rządów oraz 2,36 p.p. dla słabszych, ale już w   

przypadku wydatków bieżących niższe odchylenie 

zanotowała ta druga grupa (4,13 p.p. wobec 5,69 

p.p. grupy pierwszej). Największe odchylenia widocz-

ne są w planowaniu wydatków majątkowych i wyno-

szą odpowiednio 16,67 p.p. oraz 19,45 p.p. odpo-

wiednio dla lepszej i słabszej grupy.  

Historia scoringu sięga 1933 roku, a metoda ta jest 

wciąż stosowana, między innymi przez instytucje 

finansowe. Czy wobec tego scoring jest najlepszą 

metodą oceny wiarygodności kredytowej podmiotu? 

Pomimo licznych zalet, do których można zaliczyć 

między innymi łatwość  w zdeterminowaniu oceny 

oraz poleganie wyłącznie na danych obiektywnych, 

scoring posiada wady. Przede wszystkim ocenia on 

wszystkie podmioty wobec sztywnych wskaźników, 

nie biorąc pod uwagę indywidualnej sytuacji każdego 

podmiotu.  

Ponadto, wykorzystując wyłącznie dane statystyczne 

nie zawsze jesteśmy w stanie wystarczająco rzetel-

nie ocenić dany podmiot. 

Czy istnieje wobec tego bardziej wiarygodny sposób 

oceny sytuacji finansowej samorządów? Otóż tak. 

Uważamy, że najlepszym sposobem oceny ryzyka 

kredytowego jednostek samorządu terytorialnego 

jest analiza ratingowa przeprowadzana przez wyspe-

cjalizowane Agencje ratingowe, które cechują się 

niezależnością, doświadczeniem oraz olbrzymią wie-

dzą ekspertów. To właśnie ratingi kredytowe, uzna-

wane są na całym świecie za najdoskonalszą ocenę 

ryzyka kredytowego. Dlatego postanowiliśmy stwo-

rzyć INC Rating – agencję ratingową dedykowaną 

jednostkom samorządu terytorialnego. Jakie korzyści 

może dać wiarygodny rating kredytowy jednostkom 

samorządu terytorialnego?  

Średnia rozpiętość marż odsetkowych dla JST w Pol-

sce w ostatnich 6 latach  wynosi ponad 3 punkty 

procentowe, w zależności od kondycji finansowej, 

która przekłada się na rating JST.  

 

Scoring kredytowy gmin województwa lubuskiego 
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Jeśli średnie zadłużenie samorządu to prawie 26 

mln zł to oznacza, że samorządy o niższej kondycji 

finansowej płacą rocznie około 780 tys. zł więcej, od 

tych o najlepszej kondycji. W ciągu 10 lat (przeciętny 

czas spłaty długu w JST) ta rozpiętość sięga prawie 

8mln zł! To już pieniądz dla JST, o który warto zawal-

czyć. W takiej sytuacji dobry i wiarygodny rating jest 

podstawą skutecznej negocjacji marż z bankiem.  

Świadomość własnej „wartości” i kondycji finanso-

wej, która jest oceniona w sposób czytelny i jasny 

dla inwestora/banku jest bowiem silnym argumen-

tem przetargowym w pozyskiwaniu taniego pienią-

dza na inwestycje w JST. Analiza kosztu pieniądza za 

ostatnie 5 lat jasno wskazuje, że kondycja finanso-

wa JST jest kluczowym argumentem oferowania po-

ziomu marży przez  bank.  Zasadnicze pytania przed 

rozpisaniem przetargu czy rozpoczęciem negocjacji z 

bankiem brzmią:  

1. Jaka jest kondycja finansowa mojej JST?  

2. Ile płacą za dług inne JST o podobnej kondycji? 

3. Czy mam inne argumenty obniżające  koszt dłu-

gu? 

Przedstawione tutaj wskaźniki to jedynie niewielki 

fragment analizy scoringowej. Ostateczna ocena jest 

wynikiem analizy blisko 100 różnych wskaźników i 

trendów zaobserwowanych w budżetach jednostek  

samorządu terytorialnego. Osoby zainteresowane 

poznaniem szczegółów powstawania obu rankingów 

oraz metodologii scoringu zapraszamy do odwiedza-

nia strony internetowej www.incrating.pl oraz do 

bezpośredniego kontaktu z Agencją. Na stronie znaj-

dą Państwo również informacje o ratingach kredyto-

wych nadawanych przez Agencję. 

Marcin Zawada 

Dział Analiz INC Rating   

Czym jest rating? 

Rating (ang.)  Wartość , ocena, wskaźnik 

DEFINICJA Rating to ocena wiarygodności finansowej instytucji rządowych, firm i jednostek samorzą-

du terytorialnego, emitujących dłużne papiery wartościowe bądź pojedynczej ich emisji; 

przy ocenianiu brana jest pod uwagę rzetelność emitenta w wywiązywaniu się ze zobowią-

zań, prognozy jego sytuacji finansowej w przyszłości oraz analizy wszystkich typów ryzyka 

związanego z zakupem tych papierów. 

PRAKTYKA PODMIOT – KLIENT – FIRMA 

gwarancja obiektywnej oceny podmiotu, któremu nadawany jest rating. 

SPECJALIŚCI 

doświadczona agencja ratingowa. 

ANALIZA 

bieżących i historycznych danych ilościowych oraz jakościowych emitenta. 

PODSTAWOWE FUNKCJE RATINGÓW 

ocena i klasyfikacja ryzyka kredytowego. 

Co kryje się pod słowem rating? 

Scoring kredytowy gmin województwa lubuskiego 

http://www.incrating.pl


5 

 

SAMORZĄDOWY PRZEGLĄD FINANSOWY 

KORZYŚCI 

DLACZEGO RATING JEST WAŻNY? 
Rating określa wiarygodność finansowa oraz zdolność samorządu do regulowania krótko i 

długoterminowych zobowiązań finansowych. Jest to precyzyjna miara oceny kondycji fi-

nansowej i ewentualnego ryzyka wystąpienia w dłuższym terminie niewypłacalności samo-

rządu. Rating jest oceną wyprzedzającą możliwe zmiany kondycji finansowej samorządu. 

Pomaga inwestorom oszacować wymaganą premię za ryzyko. 

Umożliwia szybkie i efektywne podejmowanie decyzji w banku i samorządzie. 

Rating ważny jest bezterminowo - dopóki emitent się nie wycofa lub nie zmieni agencji 

ratingowej. 

Rating podlega kwartalnej aktualizacji. 

POZIOM INWESTYCYJNY 
Skala ocen ratingowych 

Niskie odsetki 

Wysoki prestiż 

Wysokie odsetki 

Niski prestiż 

CO ZYSKUJESZ? 

1 Kontrola 

finansów 

2 Szybkie  

reagowanie 

na zmiany 

3 Wsparcie 

doradcze 

4 Niezależność 

oceny 

5 Analiza  

teraźniejszości  

i przyszłości 

6 Rzetelność 
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Rosnące zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego 

poddawany ocenie bazując na podstawie sprawoz-

dań i dokumentacji jednostek samorządu terytorial-

nego, których to rzetelność jest weryfikowana dopie-

ro podczas kontroli. Skuteczne realizowanie zadań w 

znacznej mierze pomaga przeciwdziałać wszelkim 

manipulacjom wskaźnikami zadłużenia, o których 

mowa w ustawie o finansach publicznych. 

W latach 2012–2014 stan zadłużenia samorządów 

w województwach, w których dokonano kontroli wy-

nosił ogółem kolejno 25 404,3 mln zł, 26 050,0 mln 

zł i 27 530,8 mln zł. Było ono wyższe w odniesieniu 

do stanu z końca poprzedzającego roku odpowied-

nio o 7,6%, 2,5%, 5,7%. W 2014 roku najbardziej 

wzrósł stan zadłużenia w województwie łódzkim (o 

11,1%) oraz wielkopolskim (o 10,3%), natomiast co 

ciekawe, w województwie podlaskim odnotowano 

jego obniżenie (o 2,5%). 

Zobowiązania gmin w okresie poddanym badaniu 

plasowały się na mniej więcej zbliżonym poziomie 

(wzrost o 4,5%). Z kolei zadłużenie miast na pra-

wach powiatu w sposób znaczący wzrosło (o 32%). 

Podobny stan rzeczy tyczy się województw samorzą-

dowych, gdzie wystąpił wzrost zadłużenia o 37,8%. 

Następnie jeżeli chodzi o dług powiatów – był on w 

2014 roku o 0,6% niższy w porównaniu do 2011 r. 

W skali całego kraju 

wskaźnik zadłużenia 

ogółem do wykonanych 

dochodów w 2014 roku 

wyniósł 37,2%. Z kolei 

we wcześniejszych 

trzech latach wynosił on 

kolejno: 38,4%, 38,2% i 

37,7%.  

 

Maciej Bogacz 

Dział Analiz INC Rating  

Najwyższa Izba Kontroli w II połowie 2014 r. przepro-

wadziła kontrolę wykonywania zadań regionalnych 

izb obrachunkowych odnośnie metod przeciwdziała-

nia potencjalnym zagrożeniom będących rezultatem 

zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. 

Kontrola ta wykazała jednoznacznie, że regionalne 

izby obrachunkowe w sposób poprawny realizowały 

powierzone im ustawowe zadania w zakresie sku-

tecznego przeciwdziałania zbyt dużemu narastaniu 

zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. 

Warto natomiast podkreślić fakt, że według ustaleń 

NIK regionalne izby obrachunkowe niestety nie dys-

ponują właściwymi instrumentami do efektywnego 

zapobiegania nadmiernemu zadłużaniu się jedno-

stek samorządowych. 

Jak podaje NIK samorządy, pomimo faktu narasta-

nia swojego zadłużenia nie dostosowywały swoich 

działań do wniosków płynących z raportów o stanie 

gospodarki finansowej oraz wystąpień pokontrolnych 

RIO. Swój rzeczywisty stan zadłużenia ukrywały w 

zobowiązaniach komunalnych osób prawnych. 

Istotną rolę jeżeli chodzi o efektywność realizowania 

zadań regionalnych izb obrachunkowych bez wątpie-

nia odgrywa fakt, że stan zadłużenia jest  
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Kto lubi być oceniany? - cz. II 

Co dostaję poza literką? 

 

Ocena ratingowa określona literą lub literami, np. 

AA+ lub BBB-, to przejrzysta i zhierarchizowana infor-

macja dla inwestorów i kredytodawców kondycji fi-

nansowej i ekonomicznej jednostki (JST lub spółki 

komunalnej). Jest wizytówką gminy, świadczy o jej 

prestiżu jak i przekłada się na konkretne korzyści. 

Najważniejsze korzyści ekonomiczne wymieniłem już 

w poprzednim artykule. 

 

Ale co poza samą oceną? 

Otóż największe z subiektywnego punktu widzenia 

korzyści odbiera gmina przed i w trakcie procesu 

oceny ratingowej. Rating bowiem jest nie tylko suchą 

oceną finansową. Oceniana jest również jakość za-

rządzania ekonomicznego, otoczenie makro i mikro 

gminy oraz wpływy zewnętrzne (polityczne, ekono-

miczne, społeczne), które mogą wpłynąć na rating 

gminy. Oznacza to, że w trakcie wspólnych konsulta-

cji, zarządzający JST otrzymują całe spektrum da-

nych i informacji o tym, jak sobie radzą, gdzie są 

najistotniejsze punkty wpływające na ich płynność 

finansową i jak podejmowane decyzje (inwestycyjne 

czy operacyjne) wpływają na ich ocenę lub przyszłość 

finansową gminy. To zewnętrzna, niezależna opinia 

nie podlegająca lokalnym wpływom politycznym czy 

grupom interesów. Silny argument w rozmowie z 

Radą lub mieszkańcami przy podejmowaniu kluczo-

wych decyzji.  

Co ciekawsze, to nie ocena chwilowa, na dziś. To 

ciągły kwartalny przegląd tejże sytuacji wraz ze zmie-

niającym się obliczem budżetu w ciągu roku, jak i w 

planach wieloletnich. A zatem zyskujemy 

„zewnętrznego doradcę” wraz z kolejnymi aktualiza-

cjami oceny ratingowej. To pomaga, szczególnie gdy 

przed nami trudne decyzje, których wpływ chociażby 

poprzez okres spłaty zobowiązań zaciągniętych na 

realizację celów gminy, przypada na 2 czy 3 kolejne 

kadencje. Ocena ratingowa jest jednocześnie oceną 

w danym momencie ale zawiera w sobie rekomenda-

cję. Może być negatywna, stabilna lub pozytywna.  

Co to oznacza? To znaczy, że rating obejmuje rów-

nież skutki i przewiduje sytuacje, które będą miały 

miejsce w najbliższej przyszłości i dyskontuje je w 

swojej ocenie. Ocena „pozytywna” to sytuacja gdzie 

przewidujemy poprawę aktualnej oceny i podniesie-

nie ratingu na wyższy poziom (czyt. niższe koszty 

nowego długu). 

 

Co w następnym odcinku? Spojrzymy na rating i JST 

z punktu widzenia banków i inwestorów. Co jest dla 

nich ważne? Musimy to wiedzieć, by ich cele współ-

grały z naszymi. 

    

Krzysztof Grybionko 

Prezes Zarządu INC Rating 

 

 

 

Spółki komunalne zainteresowane udziałem w 

testowaniu metodologii oceny ratingowej za-

praszamy do współpracy.  

 

W tym celu prosimy o kontakt na adres: 

rating@ic.poznan.pl  

 

Spółki, które zdecydują się na współpracę 

otrzymają rating kredytowy za darmo!  

OFERTA  
WSPÓŁPRACY 

http://incrating.pl/artykul/kto-lubi-byc-oceniany
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Ratingi kredytowe nadawane przez agencje ratingo-

we wyrażane są według specyficznej skali. Co do 

zasady, każda agencja ma prawo do określenia wła-

snej skali ratingu ale historycznie przyjęło się, że 

najwyższa ocena to AAA, a najniższa to D. Dzięki 

temu ratingi wystawione przez różne agencje są ła-

two porównywalne. Agencja ratingowa INC Rating 

posługuje się skalą, w której kolejność ocen przed-

stawia się następująco (od najwyższej oceny): AAA, 

AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, 

BB-, B+, B, B-, CCC, CC, C, D. Oceny te można po-

dzielić na dwie grupy. Pierwszą tworzą te oceny, któ-

re zapewniają tak zwany poziom inwestycyjny ratin-

gu (od AAA do BBB-), druga natomiast to poziom 

spekulacyjny (od BB+ do  D). Rozróżnienie to ma 

bardzo duże znaczenia dla instytucji finansowych, 

ponieważ niektóre z nich inwestują wyłącznie w in-

strumenty emitentów z ratingiem na poziomie inwe-

stycyjnym. Przyjrzyjmy się poszczególnym „literkom”. 

AAA oznacza najwyższy możliwy poziom ratingu. Oce-

na ta nadawana jest stosunkowo rzadko, otrzymują 

ją podmioty, które cechuje najwyższa wiarygodność 

finansowa. Ryzyko inwestycji w instrumenty finanso-

we podmiotu z ratingiem AAA jest znikome. Przedział 

od AA+ do AA- oznacza bardzo wysoką wiarygodność 

finansową, która powinna się utrzymać nawet w 

okresach spowolnienia gospodarczego, czy też in-

nych niekorzystnych zdarzeń zewnętrznych. Ratingi 

na poziomie między A+, a A- wskazują na wysoką 

wiarygodność finansową emitenta, jednakże stosun-

kowo niższą odporność na niekorzystne uwarunko-

wania makroekonomiczne. Ostatni przedział na po-

ziomie inwestycyjnym, czyli od BBB+ do BBB-, ozna-

cza dobrą wiarygodność finansową podmiotu ale 

również możliwość pojawienia się problemów w  

okresach utrzymującego się przez długi czas spowol-

nienia gospodarczego. W tym miejscu rozpoczyna 

się poziom spekulacyjny. Ocena z  przedziału BB+ do 

BB- świadczy o przeciętnej wiarygodności finansowej 

podmiotu oraz wskazuje na wysokie prawdopodo-

bieństwo wystąpienia problemów z obsługą zadłuże-

nia przy niekorzystnych warunkach ekonomicznych. 

Ocena na poziomie B+ do B- wskazuje na wysokie 

ryzyko kredytowe podmiotu, który będzie w stanie 

regulować zobowiązania wyłącznie w sprzyjających 

warunkach gospodarczych. Przedział ocen od CCC 

do C zarezerwowany jest dla podmiotów, które cha-

rakteryzuje problem z obsługą zadłużenia nawet w 

sprzyjających warunkach zewnętrznych. Dodatkowo 

pojawia się tutaj podwyższone ryzyko odzyskania 

całości wierzytelności w przypadku upadłości pod-

miotu. Najniższa możliwa ocena, czyli D, wskazuje 

na całkowitą niewypłacalność podmiotu z iluzorycz-

nymi szansami na odzyskanie choć części zainwe-

stowanych środków. Rozumienie skali stosowanej 

przez agencje ratingowe jest niezbędne do właściwej 

oceny ryzyka związanego z inwestycją w dany pod-

miot. Wraz z oceną ratingową agencje zazwyczaj 

publikują również perspektywę ratingu, która wska-

zuje w jaki sposób dany rating może się zmienić w 

przyszłości. Należy również pamiętać, że każdy ra-

ting kredytowy podlega pewnym ograniczeniom, któ-

re dana agencja musi szczegółowo opisać na swojej 

stronie internetowej. Warto zapoznać się z tymi infor-

macjami przed ostatecznym podjęciem decyzji inwe-

stycyjnej. 

 

 

Marcin Zawada 

Dział Analiz INC Rating   


