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WstĊp

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) nie jest nową formą realizowania zadaĔ
publicznych przez podmioty prywatne i od poáowy lat dziewiĊüdziesiątych ubiegáego
stulecia cieszy siĊ niesáabnącą popularnoĞcią w Europie Zachodniej. Unia Europejska
promuje PPP jako innowacyjny, efektywny i oszczĊdny sposób realizacji projektów
rozwojowych, deklarując dodatkowe ich wsparcie z funduszy, inicjatyw i instytucji
europejskich. Przesáanki szerszego stosowania PPP wystĊpują szczególnie silnie
w Polsce. Luka infrastrukturalna i skala zaniedbaĔ w zakresie usáug publicznych1
oraz potrzeby zgáaszane przez spoáeczeĔstwo, rodzime podmioty gospodarcze
i inwestorów zewnĊtrznych z jednej strony, z drugiej zaĞ – ograniczenia budĪetowe, organizacyjne i kadrowe podmiotów publicznych oraz limitowanie zadáuĪenia
w warunkach kryzysu gospodarczego powodują, Īe PPP stanowi ciekawą alternatywĊ
1
Por. wyniki ekspertyz m.in. Agencji Rozwoju Komunalnego z 1997 r. oraz badania A. Gaáązki i J. Sieraka i in.
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dla tradycyjnego finansowania inwestycji publicznych ze Ğrodków budĪetowych.
Ponadto Ğrodki prywatne mogą byü elementem montaĪu finansowego przedsiĊwziĊü
wspóáfinansowanych z budĪetu Unii Europejskiej. Celem artykuáu jest analiza zaawansowania rynku PPP w Polsce i moĪliwoĞci szerszego zastosowania tej formuáy
w realizacji zadaĔ i przedsiĊwziĊü sáuĪących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu.

1. Geneza i ewolucja partnerstwa publiczno -prywatnego w Polsce

ZaangaĪowanie sektora prywatnego w finansowanie i realizacjĊ zadaĔ publicznych ma dáugie tradycje, które w przypadku umów zbliĪonych do koncesji siĊgają
staroĪytnego Rzymu. Od czasów rewolucji przemysáowej, której towarzyszyá rozwój
urbanizacji i komunikacji, gwaátownie roĞnie zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne. Budowa kanaáów wodnych, dróg i linii kolejowych w Europie, a póĨniej
w Ameryce, Chinach i Japonii byáa finansowana ze Ğrodków prywatnych, podczas
gdy ze Ğrodków publicznych pokrywano wydatki dworów i wojenne2.
Rewolucja techniczna wkroczyáa na ziemie polskie w okresie zaborów, stąd róĪnice w jej przebiegu i zagospodarowaniu infrastrukturalnym miĊdzy poszczególnymi
dzielnicami. Budowa dróg bitych i Kanaáów (np. Augustowskiego w Królestwie
Polskim i Káodnickiego w zaborze pruskim) byáa finansowana gáównie ze Ğrodków
rządowych. Natomiast sieü kolejowa powstaáa w latach czterdziestych XIX w. na
terenach wszystkich zaborów dziĊki kapitaáom prywatnym3. W zaborze rosyjskim
z inicjatywy rodzimych kapitalistów 14 czerwca 1845 r. uruchomiono pierwszy
odcinek Drogi ĩelaznej Warszawsko-WiedeĔskiej, która trzy lata póĨniej osiągnĊáa
granicĊ zaboru austriackiego. W trybie koncesji w drugiej poáowie XIX w. zbudowano najwaĪniejsze magistrale: Warszawa–Petersburg i Warszawa–Moskwa4. Natomiast pierwszy pociąg na ziemiach polskich przejechaá 22 maja 1842 r. na odcinku
z Wrocáawia do Oáawy – byá to fragment prywatnej Kolei GórnoĞląskiej, naleĪącej do
kapitaáu niemieckiego. Prywatne spóáki budowaáy odcinki kolejowe áączące miasta
ĝląska. W zaborze pruskim transport kolejowy miaá duĪe znaczenie gospodarcze
i strategiczne. Natomiast o budowie linii kolejowych na terenach naleĪących do zaboru
austriackiego decydowaáy gáównie wzglĊdy strategiczne, stąd byáy one początkowo
finansowane ze Ğrodków paĔstwowych, a nastĊpnie zostaáy sprzedane spóákom
2
C. Walker, A. Smith, Privatized infrastructure: the build opera transfer approach, Thomas Telford
Publ., London 1995, s. 1.
3
K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno -prywatne. Przesáanki, moĪliwoĞci, bariery, CeDeWu.pl
Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008, s. 16.
4
Gáównymi inwestorami i jednoczeĞnie konkurentami byli warszawscy finansiĞci L. Kronenberg
i J. Bloch. Ten pierwszy sfinansowaá tzw. DrogĊ ĩelazną NadwiĞlaĔską, od granic zaboru w Máawie przez
WarszawĊ, Lublin, Cheám do Kowla oraz doprowadziá do jej skomunikowania z linią warszawsko -wiedeĔską.
JednakĪe „królem kolei Īelaznej” w Rosji i zaborze rosyjskim zostaá ostatecznie Jan Bloch, zob. I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, KsiąĪka i Wiedza, Warszawa
1984, s. 192–193.
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prywatnym5. Narastający z koĔcem XIX w. interwencjonizm paĔstwowy przerwaá
wspóápracĊ publiczno-prywatną w sektorze infrastrukturalnym. Wáadze zaborcze
nacjonalizowaáy i przejmowaáy koleje w administracjĊ paĔstwową.
Ponadto umowy koncesyjne wykorzystywano przy budowie i eksploatacji linii
tramwajowych (początkowo konnych) m.in. w Warszawie i na ĝląsku.
Po odzyskaniu niepodlegáoĞci Polski Ustawa z 14 paĨdziernika 1921 r. o udzielaniu koncesji na koleje Īelazne prywatne wprowadziáa zachĊty do rozwoju lokalnych
linii kolejowych dla inwestorów prywatnych i samorządów, jednak zainteresowanie
koncesjami okazaáo siĊ niewielkie z uwagi na sáaboĞü rodzimego kapitaáu prywatnego.
Natomiast po II wojnie Ğwiatowej i przez caáy okres PRL infrastruktura byáa
finansowana i zarządzana wyáącznie przez paĔstwo.
Przeáomowe znaczenie dla odrodzenia i rozwoju wspóápracy publiczno-prywatnej
miaáa transformacja ustrojowo-systemowa i reforma samorządowa. Samorządowe gminy, powoáane w 1990 r., uzyskaáy wáaĞciwoĞci i narzĊdzia umoĪliwiające wspóápracĊ
z sektorem prywatnym, a mianowicie osobowoĞü prawną, wáasny majątek i kompetencje do prowadzenia gospodarki komunalnej, wáasny budĪet oraz odpowiedzialnoĞü
za realizacjĊ okreĞlonych funkcji w ramach ich zadaĔ wáasnych. W 1992 r. miasto
GdaĔsk i francuska firma Saur powoáaáy pierwszą spóákĊ typu joint venture w sferze
uĪytecznoĞci publicznej w celu Ğwiadczenia usáug wodociągowo-kanalizacyjnych
na terenie GdaĔska, Sopotu i gmin oĞciennych. NastĊpnie kolejne miasta tworzyáy
spóáki, dopuszczając podmioty prywatne do Ğwiadczenia usáug zarówno w gospodarce wodno-kanalizacyjnej, jak i komunikacji miejskiej, gospodarce odpadami czy
energetyce6. Powierzanie podmiotom prywatnym wykonywania zadaĔ publicznych
z zakresu gospodarki komunalnej umoĪliwiáy regulacje Ustawy z 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej7 oraz zasady przewidziane w Kodeksie cywilnym, a nastĊpnie przepisy Prawa zamówieĔ publicznych. W wyniku drugiego etapu reformy
w 1999 r. utworzono samorządowe powiaty i województwa oraz kontynuowano
proces decentralizacji kompetencji i finansów publicznych, nie gwarantując jednak
odpowiednich Ĩródeá ich finansowania.
Natomiast wspóápraca wáadz publicznych szczebla rządowego z sektorem prywatnym rozwinĊáa siĊ przede wszystkim w drogownictwie. Pierwszym aktem prawnym
w tym zakresie byáa Ustawa z 27 paĨdziernika 1994 r. o autostradach páatnych8, jednak
dopiero w 1997 r. przydzielono trzy koncesje (na budowĊ i eksploatacjĊ odcinków
autostrady A1 i A2 oraz dostosowanie do poboru opáat i eksploatacjĊ A4 miĊdzy
Katowicami i Krakowem).
5

K. Brzozowska, op. cit., s. 17.
M. Moszoro, Partnerstwo publiczno -prywatne w sferze uĪytecznoĞci publicznej, Oficyna Wolters
Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 41.
7
W szczególnoĞci art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. 2011,
nr 45, poz. 236.
8
Obecnie jest to Ustawa z dnia 17 listopada 2004 r. o autostradach páatnych i Krajowym Funduszu
Drogowym, Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2571 z póĨn. zm.
6
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Wzrost zainteresowania partnerstwem publiczno-prywatnym nastąpiá równieĪ
w kontekĞcie absorpcji przez samorządy i inne podmioty publiczne funduszy europejskich na realizacjĊ projektów i programów rozwojowych, które opierają siĊ
m.in. na zasadach partnerstwa i montaĪu finansowego. NaleĪy jednak zaznaczyü,
Īe w Ĩródáach prawa wspólnotowego nie ma odrĊbnego aktu ani nawet definicji
partnerstwa publiczno-prywatnego (mówi siĊ jedynie o umowach typu PPP), stąd
jest ono regulowane tzw. prawem miĊkkim i nie zostaáo zharmonizowane. Natomiast juĪ w pierwszych aktach powoáujących wspólny rynek zamówieĔ publicznych
prawnie umocowano instytucjĊ koncesji na roboty budowlane. W efekcie paĔstwom
czáonkowskim pozostawiono „pewną swobodĊ” doboru struktur i form finansowych
oraz prawnych takich przedsiĊwziĊü, uwzglĊdniając jednak wymogi prawa zamówieĔ publicznych lub koncesji. W Polsce nieudaną próbą ujĊcia w ramy prawne
problematyki PPP byáa pierwsza ustawa o PPP z dnia 28 lipca 2005 r., bowiem pod
jej regulacjami nie uruchomiono Īadnego projektu. Wzrost zainteresowania formuáą
PPP nastąpiá wraz z wejĞciem w Īycie nowej Ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz Ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub usáugi, co zaowocowaáo ogáoszeniem w tym samym roku 40 projektów
publiczno-prywatnych w róĪnych dziedzinach gospodarki komunalnej, infrastruktury
technicznej i spoáecznej.

2. Obszary stosowania partnerstwa publiczno -prywatnego w Polsce

Partnerstwo publiczno-prywatne obejmuje róĪnorodne formy wspóápracy miĊdzy
podmiotami publicznymi i prywatnymi, które wyznaczają zakres tej wspóápracy
i relacje miĊdzy stronami. Jednak moĪna wskazaü pewne cechy wspólne tego typu
przedsiĊwziĊü, odróĪniające je np. od tradycyjnego zamówienia publicznego.
Wspomniane „Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące udanego partnerstwa
publiczno-prywatnego” definiują PPP jako wspóápracĊ pomiĊdzy sektorem publicznym
i prywatnym podjĊtą w celu realizacji projektu lub Ğwiadczenia usáug tradycyjnie
dostarczanych przez sektor publiczny. Obie strony osiągają korzyĞci odpowiednie do
stopnia realizowanych przez nie okreĞlonych zadaĔ. DziĊki umoĪliwieniu kaĪdemu
z sektorów zajmowania siĊ tym, co potrafi najlepiej, publiczne usáugi oraz infrastruktura są realizowane w sposób bardziej efektywny ekonomicznie. Gáównym celem
PPP jest ksztaátowanie takich stosunków miĊdzy stronami, aby ryzyko ponosiáa ta
strona, która najlepiej potrafi je kontrolowaü9.
Europejska Komisja Gospodarcza ONZ podkreĞla, Īe istotą wspóápracy w ramach
PPP jest dostarczenie przez podmioty sektora prywatnego kapitaáu oraz obciąĪenie
9
Guidelines for successful Public Private Partnerships, European Commission, Directorate General
Regional Policy, Brussels March 2003, s. 16, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/
ppp_en.pdf.
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ich obowiązkiem realizacji projektu w zakáadanym terminie, przy jednoczesnym
zachowaniu przez sektor publiczny odpowiedzialnoĞci za dostarczenie obywatelom
usáug publicznych w zakresie i na poziomie zapewniającym rozwój gospodarczy
i podniesienie jakoĞci Īycia10.
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
przedmiotem PPP jest „wspólna realizacja przedsiĊwziĊcia oparta na podziale zadaĔ
i ryzyk pomiĊdzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym” (art. 1 ust. 2 Ustawy). Dalej ustawodawca rozwija tĊ definicjĊ, wskazując, Īe poprzez umowĊ o PPP
„partner prywatny zobowiązuje siĊ do realizacji przedsiĊwziĊcia za wynagrodzeniem
oraz poniesienia w caáoĞci lub czĊĞci wydatków na jego realizacjĊ lub poniesienia
ich przez osobĊ trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje siĊ do wspóádziaáania
w osiągniĊciu celu przedsiĊwziĊcia, w szczególnoĞci poprzez wniesienie wkáadu
wáasnego” (art. 7 ust. 1 Ustawy).
Z przytoczonych definicji wynikają takie podstawowe elementy partnerstwa
publiczno-prywatnego jak11:
• wspóápraca sektora prywatnego i publicznego (szczebla lokalnego, regionalnego
bądĨ krajowego),
• umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego),
• celowoĞü – realizacja przedsiĊwziĊcia (budowa infrastruktury, dostarczanie
usáug) tradycyjnie wykonywanego przez sektor publiczny,
• optymalny podziaá zadaĔ,
• podziaá ryzyk zgodnie z zasadą, iĪ kaĪda ze stron przejmuje takie ryzyka,
z którymi najlepiej sobie poradzi,
• obustronna korzyĞü.
PPP róĪni siĊ od klasycznego zamówienia publicznego wspólną realizacją celu
przedsiĊwziĊcia. Rola podmiotu publicznego (zamawiającego) nie ogranicza siĊ jedynie do nabycia usáugi, dostaw lub robót budowlanych w zamian za ustaloną opáatĊ,
lecz wáącza siĊ on w czĊĞü zadaĔ i ryzyk oraz wnosi wkáad wáasny. Podziaá zadaĔ
i ryzyk miĊdzy stronami PPP powinien uwzglĊdniaü ich predyspozycje do realizacji
okreĞlonych funkcji i zadaĔ na poszczególnych etapach powstawania przedsiĊwziĊcia
czy w procesie Ğwiadczenia usáugi. Podmiot publiczny moĪe przejąü zadania formalno-organizacyjne, np. opracowanie projektu, uzyskanie warunków zabudowy terenu,
pozwolenia na budowĊ i innych niezbĊdnych zezwoleĔ czy przeprowadzenie procedury
wywáaszczeniowej. W praktyce najczĊstszą i najwaĪniejszą formą zaangaĪowania
podmiotu publicznego jest wniesienie wkáadu wáasnego. Natomiast partner prywatny
odpowiada zwykle za projekt, budowĊ, eksploatacjĊ, finansowanie i utrzymanie obiektu
przez okreĞlony w umowie czas, który obejmuje od kilkunastu do kilkudziesiĊciu
lat. ZaangaĪowanie partnera prywatnego w przedsiĊwziĊcie PPP polega równieĪ na
10
Guidebook on promoting good governance in public-private partnership, United Nations Economic
Commission for Europe, New York–Geneva 2007, s. 1.
11
Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Urząd ZamówieĔ Publicznych, Warszawa 2010, s. 23.
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przejĊciu niektórych rodzajów ryzyk, jakimi są obarczone wieloletnie inwestycje (np.
ryzyko związane z budową, dostĊpnoĞcią usáug lub infrastruktury, ryzyka rynkowe
itd.). Podmiot publiczny ponosi ryzyka związane z przygotowaniem, przychodami
z przedsiĊwziĊcia i przekazaniem skáadników majątkowym, a takĪe ryzyko polityczne
i legislacyjne. Z kolei ryzyka wystąpienia siáy wyĪszej, rozstrzygania sporów, lokalizacji przedsiĊwziĊcia i stanu Ğrodowiska naturalnego mogą obarczaü obie strony.
Przedmiotem wspóápracy w ramach PPP są takie przedsiĊwziĊcia (wymienione
w art. 2 pkt 4 Ustawy) jak: budowa lub remont obiektu budowlanego, Ğwiadczenie
usáug, wykonanie dzieáa (w szczególnoĞci wyposaĪenie skáadnika majątkowego
w urządzenia podwyĪszające jego wartoĞü lub uĪytecznoĞü) bądĨ inne Ğwiadczenie.
Wymaga siĊ jednak, aby byáo ono poáączone z utrzymaniem i zarządzaniem skáadnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsiĊwziĊcia lub
z nim związany – przy czym skáadnik majątkowy moĪe obejmowaü nieruchomoĞci
(grunty, budynki, lokale) bądĨ ich czĊĞci skáadowe, przedsiĊbiorstwo, rzecz ruchomą
oraz prawo majątkowe.
W latach 1990–2009 w Polsce zrealizowano zaledwie 0,4% wszystkich projektów
PPP o wartoĞci stanowiącej 1,7% ogólnej wartoĞci rynku PPP w Unii12 , przy czym
najbardziej zaawansowane PPP stosowano w sektorze transportu drogowego, przy
budowie i eksploatacji autostrad. Zakres przedmiotowy i rozwój form PPP w latach
2009–2011 przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Formy i przedmiot wspóápracy publiczno-prywatnej w Polsce w latach 2009–2011

Forma/przedmiot wspóápracy

Koncesja na roboty budowlane

Koncesja na
usáugi

PPP w trybie
koncesji

PPP
Ogóáem

Lata
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

sport–rekreacja

11

13

4

–

–

4

4

9

2

–

2

–

49

edukacja

2

–

1

–

–

–

–

–

1

1

–

1

6

ochrona zdrowia

2

4

1

3

–

–

–

1

–

1

–

–

12

kultura

–

2

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

3

infrastruktura wodno-kanalizacyjna

–

1

–

4

1

2

–

1

–

–

–

–

9

budownictwo
komunalne

–

1

3

–

–

–

–

–

–

2

1

–

7

12
Dane za: A. Kappeler, M. Nemoz, Public-Private Partnership in Europe – before and during the
recent financial crisis, “Economic and Financial Report” 2010/4, European Investment Bank, July 2010, s. 8.
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infrastruktura
teleinformatyczna

–

–

–

6

–

–

–

–

–

–

–

–

6

parkingi

4a)

8

2

–

–

–

–

–

2

–

–

–

16a)

drogi

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

1

4

transport

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

1

–

3

gospodarka
odpadami

–

–

–

–

–

1

–

2

3

–

–

1

7

rewitalizacja

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

1

energetyka

–

2

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

3

paliwa

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

infrastruktura
publiczna

–

1

1

–

1

1

–

–

6

–

–

–

10

konferencje

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

1

wydawnicze

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

1

infrastruktura
komercyjna

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

–

–

2

Razem

65

28

35

14

142

a) W tabeli nie uwzglĊdniono jednej koncesji ogáoszonej w 2009 r., która zostaáa zrealizowana w trybie zamówieĔ
publicznych.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie okresowych raportów Investment Support, Rynek PPP w Polsce w latach
2009, 2010 i 2011.

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, Īe w ostatnich trzech latach zgáoszono do
realizacji (w trybie nowych przepisów) 142 projekty publiczno-prywatne. NajwiĊkszą
popularnoĞcią cieszyáa siĊ koncesja, która funkcjonuje w polskim prawie jako jedna
z form PPP (tzw. maáe partnerstwo) lub samoistna instytucja13. NajwiĊcej projektów
dotyczyáo koncesji na roboty budowlane, lecz coraz wiĊkszy udziaá zdobywają takĪe
umowy o PPP w trybie koncesji.
Z punktu widzenia przedmiotu stosowania PPP zdecydowany prym wiodą projekty sportowe i rekreacyjne (baseny, termy i stadiony), ponadtrzykrotnie mniej byáo
inwestycji z zakresu budowy i zarządzania parkingami, a takĪe budowy i wyposaĪania
placówek ochrony zdrowia oraz Ğwiadczenia usáug medycznych. W kolejnych latach
jest zgáaszane zapotrzebowanie na publiczno-prywatne projekty w sektorze wodno-kanalizacyjnym, gospodarce odpadami, budownictwie komunalnym i infrastrukturze
publicznej (np. dotyczące oĞwietlenia ulic, budowy wiat przystanków, przejĞü pod-

13

Podstawowe róĪnice miĊdzy PPP i koncesją omówiono np. w poradniku UZP Partnerstwo…, s. 34–35.
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ziemnych). Ponadto pojawiają projekty z takich sektorów jak kultura, rewitalizacja,
sektor paliwowy i energetyczny.
Na tle rozwiniĊtych rynków PPP PolskĊ odróĪnia nie tylko maáa liczba i wartoĞü
projektów publiczno-prywatnych, lecz równieĪ ich odmienna struktura sektorowa.
W Europie Zachodniej dominuje sektor transportowy (ponad 40% wszystkich przedsiĊwziĊü PPP i 76% ich wartoĞci), za nim plasują siĊ ochrona Ğrodowiska, paliwa
i energetyka, ochrona zdrowia, edukacja, porządek i bezpieczeĔstwo publiczne, sport,
rekreacja i kultura oraz ogólne usáugi publiczne14. Ponadto ustalane są róĪne preferencje w zakresie przedmiotu PPP (np. w Hiszpanii – infrastruktura transportowa
i szpitale, w Niemczech – szkoáy, szpitale, rewitalizacja)15.
O przewadze lokalnego zasiĊgu PPP w Polsce Ğwiadczy równieĪ rodzaj partnerów
publicznych. Zdecydowaną wiĊkszoĞü projektów PPP zgáosiáy jednostki samorządowe
(ok. 76% wszystkich ogáoszeĔ), w tym gros ogáoszeĔ pochodziáo z urzĊdów miast
i gmin (95), jedynie 7 z urzĊdów marszaákowskich i 6 z powiatów. Do innych podmiotów zainteresowanych tego typu przedsiĊwziĊciami naleĪaáy jednostki budĪetowe
(16 ogáoszeĔ), spóáki komunalne (8), uczelnie (np. w zakresie organizacji konferencji)
i placówki wychowawcze (po 3 ogáoszenia) oraz zakáad opieki zdrowotnej, zakáad
karny, agencja mieszkaniowa i ministerstwo (po jednym)16.
We wszystkich województwach podmioty publiczne co najmniej dwukrotnie
zgáosiáy zainteresowanie taką formą wspóápracy, natomiast liderem od 2010 r. pozostaje Maáopolska (ogáaszając w sumie 27 projektów PPP), dalej uplasowaáy siĊ
województwa wielkopolskie, Ğląskie i dolnoĞląskie (odpowiednio 17, 16 i 15 projektów). Jednak z uwagi na uniewaĪnienie postĊpowaĔ, przeformuáowanie niektórych
i ponowne ich zgáaszanie, a takĪe trwające negocjacje do koĔca 2011 r. podpisano
zaledwie 27 umów z partnerami prywatnymi. Jako gáówne przyczyny odwoáania
projektów raporty Investment Support podają brak wniosków ze strony inwestorów
prywatnych, powody formalno-organizacyjne oraz brak ofert – gdy toku negocjacji
nie wypracowano porozumienia o wspólnej realizacji przedsiĊwziĊcia.

ZakoĔczenie

Rynek PPP w Polsce jest stosunkowo máody i dynamicznie siĊ zmienia, wykazując
duĪą wraĪliwoĞü na otoczenie prawne, gospodarcze i polityczne. NajwiĊcej projektów
PPP i koncesji ogáoszono w pierwszej poáowie 2010 r. (w sumie 38), co wiązaáo siĊ
m.in. z intensyfikowaniem dziaáalnoĞci inwestycyjnej samorządów przed wyborami.
ZniĪkowe tendencje rynku PPP, widoczne zwáaszcza w pierwszej poáowie 2011 r.,
14
A. Kappeler, M. Nemoz, Public-Private Partnership in Europe…, s. 12; http://www.eib.org/epec/
resources/efr_epec_ppp_report.pdf.
15
I. Herbst, PPP w praktyce, „Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” 2012, nr 2, Polska Agencja
Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci, Warszawa 2012, s. 41.
16
Dane pochodzą z raportów Investment Support, Rynek PPP w Polsce w latach 2009, 2010 i 2011.
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dotyczą zarówno liczby, jak i wartoĞci ogáaszanych projektów17. MoĪe to wynikaü
zarówno z samego procesu przygotowawczego, który poprzedza ogáoszenie projektu
i trwa od kilku do kilkudziesiĊciu miesiĊcy, jak i z braku stabilnoĞci prawnej (w tym
klasyfikacji zobowiązaĔ wynikających z PPP) i finansowo-ekonomicznej w warunkach
kryzysu. Paradoksalnie ograniczone moĪliwoĞci finansowania samorządów (zwáaszcza
w Ğwietle przepisów dotyczących deficytu budĪetowego i limitów zadáuĪenia kaĪdej
jednostki)18 mogą przyczyniü siĊ do wzrostu zainteresowania PPP, które umoĪliwia
nawet obniĪenie caákowitych kosztów przedsiĊwziĊcia, w porównaniu z tradycyjnym
finansowaniem, oraz przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych bez ponoszenia
obciąĪeĔ budĪetowych i powiĊkszania zadáuĪenia. DziĊki transferowi nowoczesnych
technologii, metod organizacji i zarządzania nastĊpuje podniesienie efektywnoĞci
wdraĪania i eksploatacji projektu oraz standardu Ğwiadczonych usáug. Partnerstwo
jest równieĪ alternatywą dla prywatyzacji, która zostaáa upolityczniona i wywoáuje
negatywny odbiór spoáeczny. RównoczeĞnie naleĪy upowszechniaü wiedzĊ i promowaü dobre praktyki PPP wĞród decydentów publicznych jak i biznesu, bowiem
nowe rozwiązania zawsze budzą nieufnoĞü, zwáaszcza funkcjonując na styku interesu
publicznego i prywatnego – stąd ogromna rola wáadz publicznych, instytucji oraz
profesjonalnego doradztwa w nawiązywaniu takiej wspóápracy, wypracowaniu standardów umów i modeli PPP, zapewnieniu zasad konkurencji (aby monopol publiczny
nie przeksztaáciá siĊ w prywatny) czy form kontroli (np. nad procesem Ğwiadczenia
usáug). Otoczenie instytucjonalne, które w Polsce dopiero siĊ ksztaátuje, jest wyznacznikiem dojrzaáoĞci rynku PPP oraz sprzyja pozyskaniu akceptacji spoáecznej.
WĞród przedsiĊwziĊü planowanych jak i faktycznie realizowanych w Polsce
w formule PPP dominują obiekty sportowo-rekreacyjne oraz infrastruktura miejska
o znaczeniu gáównie lokalnym. Zbyt maáo w stosunku do potrzeb jest projektów
transportowych (w tym budowy i utrzymania dróg, mostów, tuneli, lotnisk, komunikacji podmiejskiej), budownictwa komunalnego, rewitalizacji, edukacji, ochrony
zdrowia, bezpieczeĔstwa publicznego, gospodarki odpadami czy energetyki. Natomiast
spore nakáady zarówno czasu, jak i finansowe, organizacyjne, kadrowe w proces
przygotowawczy przemawiają za koncentracją na najbardziej pilnych i najwiĊkszych
projektach. W związku z tym autorka postuluje szersze wykorzystanie partnerstwa
w realizacji projektów wspóáfinansowanych ze Ğrodków budĪetu UE, bowiem w latach
2009–2011 jedynie dla 8 projektów przewidziano áączenie PPP z funduszami unijnymi.
Tymczasem dokumenty programowe na lata 2007–2013 i strategia „Europa 2020”
oraz zaáoĪenia reformy polityki spójnoĞci UE po 2013 r. podkreĞlają innowacyjnoĞü
tego rozwiązania i moĪliwoĞü dywersyfikacji Ĩródeá finansowania rozwoju.

17
W raportach Investment Support oszacowano, Īe w 2009 r. wartoĞü ogáaszanych projektów wyniosáa
1,97 mld zá, w 2010 r. 1,88 mld zá, podczas gdy w 2011 r. tylko 1,48 mld zá.
18
W Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono m.in. zasadĊ zrównowaĪenia
budĪetu bieĪącego (art. 242 obowiązujący od 2011 do 2013 r.) oraz indywidualny limit zadáuĪenia (art. 243
obowiązujący od 2014 r.).
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The direction and scope of the public-private partnership in Poland
This article gives a description of the significance of public-private partnership (PPP) in Poland both
across sectors and partners involved in this type of projects. In this context, Author is also interested
in the evolution of PPP in Poland, in particular from 2009 (after coming into force of the new regulations) and during recent financial crisis. PPP market in Poland is relatively young and conditioned by
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changes in the legal, economic, and political scene. Between 2009 and 2011 most PPP contracts were
announced by the authorities of cities and municipalities. They concerned sport and recreation sector, urban infrastructure and health sector, while there are needs for transport investments, municipal
construction, revitalization, waste management, education or energetics. PPP can present a number
of advantages (provide additional capital, management and skills, improve efficiency and quality of
services, share of risks), therefore the European Commission promotes combining PPP with EU funds
in new financial perspective to diversify sources of financing for development.

