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WARUNKI EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY 
W ZAKRESIE PARTNERSTWA 

PUBLICZNO-PRYWATNEGO W POLSCE

STRESZCZENIE: Opracowanie ma na celu zaprezentowanie czynników warunkujących 
prowadzenie przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 
w świetle dotychczasowych doświadczeń na tle stanu rozwoju tej idei w Europie i na świe-
cie. Identyfi kacja różnych form i modeli oraz obszarów wykorzystania PPP w Polsce po-
zwoliła na zdiagnozowanie zestawu przyczyn i celów stosowania PPP, a także na wyod-
rębnienie uwarunkowań oraz istotnych czynników realizacji projektów PPP, które powin-
ny zostać spełnione, by współpraca strony publicznej i komercyjnej mogła się zakończyć 
sukcesem. Otwartość przedsiębiorstw na uczestnictwo w projektach PPP stanowi dla 
nich cenne źródło budowania przewagi konkurencyjnej. Opracowanie powstało na pod-
stawie przeglądu literatury, rozmaitych źródeł danych statystycznych oraz danych jakoś-
ciowych i ilościowych zawartych w raportach wyspecjalizowanych organizacji, bieżącego 
monitoringu prasowego, a także na podstawie badań własnych prowadzonych w formie 
analiz przypadków polskich projektów PPP realizowanych w latach 2009–2013.

SŁOWA KLUCZOWE: partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), współdziałanie gospo-
darcze, inwestycje publiczne.

1. WPROWADZENIE – IDEA I POJĘCIE PARTNERSTWA 
PUBLICZNO-PRYWATNEGO

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest rozwijającą się formą realizacji 
usług publicznych, pozwalającą na rozwiązywanie rosnących problemów 
zarządzania demokratycznymi krajami gospodarki rynkowej. Dynamiczny 
wzrost inwestycji publicznych i kosztów ich eksploatacji został spowodowany 
rozwojem cywilizacyjnym społeczeństw demokratycznych, upowszechnia-
niem wspólnych społecznych potrzeb, równym dostępem do dóbr i upraw-
nień czy zjawiskiem solidarności społecznej. Narastają oczekiwania społecz-
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ne w zakresie uzyskania i utrzymania określonych standardów w realizacji 
usług z zakresu służby zdrowia, rewitalizacji miast, kolei, energii, edukacji, 
mieszkalnictwa, usług komunalnych. Zadania publiczne przestały być trak-
towane jako forma pomocy społecznej. Coraz częściej rozumie się je jako na-
leżne świadczenia publiczne – wymagają stworzenia systemowych rozwiązań 
prawno-instytucjonalnych. 

Realizowane przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury niezbędnej do 
świadczenia zadań publicznych stają się coraz bardziej zaawansowane pod 
względem logistycznym i technologicznym. Rodzi to konieczność sprosta-
nia wielu wymogom, jak na przykład pozyskiwania środków fi nansowych na 
ich realizację lub kadr o specjalistycznych kwalifi kacjach i umiejętnościach. 
Równocześnie uwarunkowania fi nansowe dla ich realizacji się pogarszają, 
czemu towarzyszy brak społecznej zgody na wzrost stóp procentowych i po-
ziomu fi skalizmu – tym samym zmniejszający się poziom wpływów podat-
kowych, rosnące wynagrodzenia zwiększającej się wciąż liczby urzędników 
i wzrost innych wydatków publicznych prowokują do poszukiwania środków 
fi nansowych poza budżetem publicznym. W rezultacie sytuacja ta wymusza 
na stronie publicznej poszukiwanie nowej, skutecznej, efektywnej pod wzglę-
dem fi nansowania formuły realizacji zadań publicznych i kieruje jej uwagę 
na sektor prywatny. Również dla komercyjnych przedsiębiorstw takie roz-
wiązanie stanowi przydatne źródło nowych możliwości umacniania własnej 
pozycji względem konkurentów.

W świetle powyższych faktów warto przeanalizować stan rozwoju PPP 
uznanego za specyfi czną formę zarządzania publicznego, opartego na zasa-
dach rynkowych, w której dochodzi do ścisłej współpracy między władzami 
publicznymi i przedsiębiorcami.

Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego po raz pierwszy pojawiło się 
w Stanach Zjednoczonych i było stosowane do wspólnego fi nansowania pro-
gramów edukacyjnych lub infrastruktury komunalnej przez sektory publicz-
ny oraz prywatny. W latach 60. określało przedsięwzięcia z zakresu renowa-
cji miast. Europejski rozwój współpracy gospodarczej w formie partnerstwa 
publiczno-prywatnego trwa już około 20 lat1. Obecnie niekwestionowanym 
liderem w realizacji PPP i jego upowszechnieniu jest Wielka Brytania. Nie-
mniej pozostałe kraje europejskie również poszły podobną drogą w rozwią-
zywaniu problemu braku wystarczających środków na realizację zadań będą-
cych domeną władzy publicznej (zob. szerzej: Brzozowska, 2010). W Polsce 

1  Pogłębione informacje na temat jednostek PPP, zapisów ustawowych, procedur, wery-
fi kacji korzystności, strategii implementacji PPP, wsparcia fi nansowego w wybranych krajach 
na świecie zawiera zrealizowana w 2011 roku przez Fundację Centrum PPP analiza rozwiązań 
instytucjonalno-prawnych w 16 krajach Europy i 6 krajach pozaeuropejskich (zob. Instytucje 
promocji i rozwoju PPP…, 2011).
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idea PPP jest rozwijana natomiast od 2005 roku, kiedy pojawiło się pierwsze 
uregulowanie prawne w tym zakresie w postaci Ustawy z dnia 28 lipca 2005 
roku o partnerstwie publiczno-prywatnym, znowelizowanej w 2008 roku 
i aktualnie stanowiącej krajowe ramy prawne dla tego typu przedsięwzięć. 

Analiza literatury przedmiotu, dostępnych badań oraz aktów prawnych 
dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Europie i na świe-
cie wskazuje na rozmaite sposoby defi niowania tego zjawiska (zob. szerzej w: 
Cenkier, 2009, s. 44–51; Yescombe, 2008, s. 21–22; Brzozowska, 2010, s. 21; 
Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce…, 2009; Moszoro, 2005, s. 49; Zy-
snarski, 2003, s. 9; Bleja, 2010, s. 58). Ich wspólną cechą jest jednak podkre-
ślanie długoterminowości współpracy pomiędzy stroną publiczną i komer-
cyjną oraz podział zadań i odpowiedzialności za realizację usługi publicznej. 
W rozumieniu węższym do przypadków partnerstwa publiczno-prywatnego 
zalicza się tylko takie formy współpracy sektora publicznego i prywatnego, 
które spełniają określone warunki. W szerszym ujęciu w świetle przeanalizo-
wanych defi nicji partnerstwem publiczno-prywatnym jest w zasadzie każda 
forma długookresowej wielopodmiotowej współpracy sektora prywatnego 
i publicznego, która ma na celu zaspokojenie określonych potrzeb społecz-
nych. 

Przedstawione w tabeli 1 wybrane ujęcia partnerstwa publiczno-prywat-
nego ilustrują odmienne akcentowanie różnych aspektów tej formuły współ-
pracy. 

Tabela 1. Przegląd ujęć defi nicyjnych partnerstwa publiczno-prywatnego

ŹRÓDŁO DEFINICJA PARTNETRSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

S. Savas
Wspólny układ polityczno-prywatny, który sprzęga – silniej niż zwykle kontrak-
towanie przez stronę publiczną – różne atuty obu sektorów dla dostarczenia usług 
publicznych i zaspokajania potrzeb ludności1.

Ustawa o PPP 
z dnia 

19.12. 2008 r.

Wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy 
podmiot publiczny i partnera prywatnego. Takie ujęcie PPP pozwala na realizację 
projektów nie tylko na podstawie Ustawy o PPP, ale również Ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub usługi, o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Dro-
gowym oraz na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Eurostat 

Szczególny rodzaj umowy długoterminowej, w której sektor instytucji rządowych 
i samorządowych ponosi na rzecz partnera prywatnego całość lub większość płat-
ności wynikających z umowy. W rachunkach narodowych aspekt ten odróżnia PPP 
od koncesji, w przypadku których sektor instytucji rządowych i samorządowych nie 
ponosi żadnych stałych płatności na rzecz partnera lub płatności te nie stanowią 
większości płatności otrzymywanych przez partnera2.
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Komisja Euro-
pejska

Różnorodne formy współpracy i relacje pomiędzy sektorem publicznym i rynko-
wym, prowadzące do zwiększenia poziomu inwestycji usług publicznych, tradycyj-
nie dostarczanych przez stronę publiczną. Głównym celem PPP jest kształtowanie 
takich relacji między stronami, by ryzyko ponosił ten partner, który najlepiej potrafi  
je kontrolować. Obie strony projektu osiągają natomiast określone korzyści, ade-
kwatne do realizowanych zadań i podejmowanego ryzyka3.

Parlament 
Europejski

Szerokie ujęcie możliwych form współpracy strony publicznej i prywatnej, a także 
podkreśla zaletę uzyskiwania większych korzyści w projektach realizowanych w for-
mule PPP niż w sposób tradycyjny, jak redukcja czasu realizacji projektu, optymalny 
podział ryzyka, zadowalająca jakość realizowanych usług publicznych oraz zwięk-
szenie dostępności usług publicznych w efekcie sprawnie uruchamianych projek-
tów4.

Europejski
Bank Inwesty-

cyjny 

Różne typy związków między sektorem prywatnym a organizacjami publicznymi, 
mające prowadzić do wykorzystania kapitałów lub doświadczeń sektora prywatnego 
w celu wsparcia sektora publicznego w dostarczaniu aktywów i usług5. 

Europejski 
Bank Odbudo-
wy i Rozwoju

Długoterminowe porozumienie sektora publicznego i prywatnego, w którym do-
chodzi do podziału odpowiedzialności za ryzyka związane z realizacją przedsięwzię-
cia i w którym podmioty prywatne są odpowiedzialne za procesy związane z cyklem 
inwestycyjnym oraz eksploatacją obiektu (projektowanie, budowa, eksploatacja), jak 
również fi nansowanie inwestycji oraz świadczenie usług publicznych na terenie wy-
budowanego obiektu6. 

Standard & 
Poor’s

Każdy długoterminowy związek między sektorem publicznym a prywatnym, po-
wstały na podstawie podziału ryzyk i korzyści, który jest zgodny z umiejętnościami, 
doświadczeniami i możliwościami fi nansowymi każdego z partnerów w celu uzy-
skania oczekiwanych wyników7.

E.R. Yescombe

Partnerstwo publiczno-prywatne jest umową (kontraktem długoterminowym) mię-
dzy podmiotami sektora prywatnego oraz publicznego, dotyczy planu powstania, 
sfi nansowania oraz wykorzystywania obiektów infrastruktury publicznej przez pod-
mioty prywatne, generując zyski dla podmiotu prywatnego za korzystanie z obiektu 
infrastruktury przez podmiot publiczny lub przez społeczeństwo lokalne, a włas-
ność obiektu będącego przedmiotem umowy pozostaje w rękach publicznych lub 
po ustaniu kontraktu następuje przekazanie aktu własności do podmiotu sektora 
publicznego8.

Th e National 
Council for 

Public-Private 
Partnerships

Oparte na umowie porozumienie o charakterze komercyjnym między jednostką 
publiczną i podmiotem prywatnym, dzięki któremu umiejętności i zasoby każdej 
ze stron wykorzystywane są przy dostarczaniu usług odbiorcom i udostępnianiu 
obiektów użytkownikom. Obie strony dzielą się wówczas oprócz zasobów również 
korzyściami, a także ryzykiem związanym z świadczeniem danej usługi czy eksploa-
towaniem powstałego w wyniku umowy obiektu9. 

B.P. Korbus
M. Strawiński

PPP stanowi formę efektywnego wywiązywania się przez administrację z zadań pub-
licznych, w tym świadczenia usług użyteczności publicznej we współpracy z partne-
rem prywatnym10. 

M. Moszoro

Przedsięwzięcie o charakterze użyteczności publicznej prowadzone przez współpra-
cujące podmioty prywatne i publiczne, przy wzajemnym zaangażowaniu instytu-
cjonalnym i kapitałowym oraz (mniej lub bardziej solidarnym) podziale korzyści 
i ryzyka z niego wynikających11. 

P. Zaremba

Forma realizacji zadań publicznych, w ramach której realizowane są projekty eks-
ploatacyjno-inwestycyjne wspólnie przez dwa podmioty, dla których wspólnym ce-
lem jest tworzenie rzeczowej, fi nansowej oraz organizacyjnej infrastruktury, która 
umożliwia świadczenie usług publicznych12.
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1 Moszoro. 2005, s. 47.
2 Eurostat, 2010, s. 2. 
3 Zielona Księga…, 2004, s. 4; Wytyczne…, 2003, s. 16.
4 Renda, Schrefl er, 2006, s. 2. 
5 Europejski Bank Inwestycyjny, 2004, s. 1. 
6 Public Finance Guidelines. PPP Toolkit, 2004, s. 2. 
7 Infrastructure & Public Finance Ratings, 2005, s. 5. 
8 Yescombe, 2008, s. 19–20.
9 Zysnarski, 2003, s. 9.
10 Korbus, Strawiński, 2009, s. 14. 
11 Moszoro, 2005, s. 49. 
12 Zaremba, 2014.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury i uregulowań prawnych.

Opierając się na przytoczonych ujęciach defi nicyjnych, można wyodręb-
nić kilka głównych cech charakterystycznych dla przedsięwzięć partnerstwa 
publiczno-prywatnego jako projektów inwestycyjno-eksploatacyjnych, reali-
zowanych na podstawie długoterminowej umowy cywilno-prawnej, wspólnie 
przez stronę publiczną oraz podmioty rynkowe, mających na celu powstanie 
infrastruktury umożliwiającej realizację usług publicznych o charakterze rze-
czowym, fi nansowym czy organizacyjnym:

• realizacja projektów w obszarze usług publicznych odbywa się z udzia-
łem kapitału sektora prywatnego, co pozwala na szybszy rozwój infra-
struktury w sytuacji ograniczonego budżetu publicznego; 

• odpowiedzialność za procesy gospodarcze, takie jak proces inwesty-
cyjny, eksploatacja i zarządzanie projektem, spoczywa na partnerze 
prywatnym, władza publiczna jest odpowiedzialna za jakość i poziom 
realizacji usług publicznych2;

• pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym następuje podział ry-
zyk, w zależności od tego, w jakim obszarze każda ze stron ma większe 
doświadczenie, a równocześnie odpowiedni podział ryzyk pozwala 
podmiotowi publicznemu nie wliczać zobowiązań fi nansowych wyni-
kających z umowy PPP do długu publicznego,

• doświadczenia i kompetencje, efekt skali, działanie na zasadzie racjo-
nalności ekonomicznej oraz innowacyjna wiedza i zarządzanie partne-
ra prywatnego umożliwiają realizację projektów publicznych na wyso-
kim poziomie jakościowym.

2  Za jedną z kluczowych zalet PPP w porównaniu z prywatyzacją usług publicznych 
Komisja Europejska uznała pozostawienie po stronie publicznej odpowiedzialności za poziom 
świadczonych usług (zob. szerz. w: Zielona Księga…, 2004, s. 5).

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...
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2. PRZYCZYNY I CELE STOSOWANIA FORMUŁY
PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

Analiza partnerstwa publiczno-prywatnego w skali światowej wskazuje na 
dynamiczny rozwój tego zjawiska z uwagi na możliwość realizacji usług pub-
licznych w sytuacji defi cytu fi nansów publicznych, efektywność kosztową 
w porównaniu z tradycyjną formułą realizacji zadań publicznych oraz szansę 
realizacji wzrastających wymagań społecznych wobec jakości i zakresu usług 
realizowanych w ramach infrastruktury społecznej. Mapa 1 ilustruje zjawisko 
zwiększającej się popularności tego narzędzia w realizacji zadań publicznych 
w latach 1997–2010. 

W latach 1997–2010 można zaobserwować na świecie istotnie zwiększa-
jącą się popularność tego narzędzia w realizacji zadań publicznych. W 1997 
roku tylko 5 krajów realizowało inwestycje publiczne z udziałem przedsię-
biorców prywatnych: Australia, Austria, Wielka Brytania, Republika Po-
łudniowej Afryki oraz Japonia. Wyniki analizy tego zjawiska w 2010 roku 
wskazują, że instrument ten jest wykorzystywany już w większości państw 
na świecie (Herbst, Jadach-Sepioło, 2012b, s. 15). Natomiast w warunkach 
polskich w świetle badań przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli 
w latach 2009–2012 poziom implementacji formuły PPP w realizacji zadań 
publicznych został oceniony jako niewielki, ale z tendencją rosnącą. Wartość 
przedsięwzięć zainicjowanych w formule PPP stanowiła 14% w stosunku do 
wartości inwestycji ogółem zainicjowanych w kontrolowanych podmiotach 
(Najwyższa Izba Kontroli, 2013, s. 10).

Przyczyny rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i Euro-
pie syntetycznie zostały przedstawione na rycinie 1. Są to przyczyny typo-
we dla większości demokratycznych krajów funkcjonujących w gospodarce 
rynkowej, jak poszukiwanie sposobów na sytuacje kryzysowe w fi nansach 
publicznych lub wzrost gospodarczy. Analizując jednak historię rozwoju PPP 
w Europie i na świecie, można również wskazać charakterystyczne dla każ-
dego z krajów przyczyny o różnej specyfi kacji społecznej, kulturowej, ekono-
micznej czy politycznej3. 

Można stwierdzić, że rozwój PPP jest skutkiem braku akceptacji społecz-
nej dla procesów prywatyzacyjnych w takich obszarach, które powinny zostać 
w gestii odpowiedzialności państwa, jak wymiar sprawiedliwości czy obron-
ność. PPP, zastępując w coraz skuteczniejszy sposób upolitycznioną prywa-
tyzację, staje się też alternatywą dla tradycyjnego sposobu realizacji usług, 

3  Szerokie, przekrojowe opracowanie problemu rozwoju PPP w wybranych krajach 
Europy i świata w świetle danych statystycznych można znaleźć w: Herbst, Jadach-Sepioło, 
2012b, s. 35–61; Fundacja Centrum PPP, 2011 oraz http://www.centrum-ppp.pl/na-swiecie.
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opartego na zlecaniu każdej z faz realizacji projektu ze sfery usług publicz-
nych niezależnym podmiotom gospodarczym na podstawie umowy-zlecenia. 

Współdziałanie gospodarcze realizowane poprzez partnerstwo publiczno-
-prywatne w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i usługowych pozwa-
la na osiągnięcie wiązki celów, specyfi cznych dla każdej z uczestniczących 
stron. Strona publiczna ma szansę zaspokoić potrzeby zbiorowe, zaś inwesto-
rzy prywatni, podejmując współpracę, oczekują uzyskania satysfakcjonujące-
go poziomu stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. W przypadku strony 
prywatnej są to więc głównie pobudki ekonomiczne. Dlatego warunkiem re-
alizacji w ramach jednego przedsięwzięcia zarówno celów społecznych, jak 
i komercyjnych jest optymalny podział zadań i przede wszystkim właściwa 
alokacja lub transfer ryzyka pomiędzy strony zaangażowane w projekt PPP. 
Jest to cel nadrzędny, którego osiągnięcie determinuje szansę powodzenia ca-
łości przedsięwzięcia. 

Rycina 2 przedstawia klasyfi kator szczegółowych celów uczestnictwa 
w PPP z uwzględnieniem oczekiwań strony publicznej i prywatnej, będący 
wynikiem badań przeprowadzonych na podstawie analizy: projektów PPP 
realizowanych w Polsce w latach 2009–2013 (wyselekcjonowanych według 

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...

Rycina 1. Przyczyny rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w skali międzynarodowej

Źródło: opracowanie własne.
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kryterium etapu zaawansowania projektu jako projekty po podpisaniu umo-
wy w fazie realizacji4), wypowiedzi w materiałach prasowych decydentów 
biorących udział w rozwoju tej formuły współpracy zarówno wśród władz 
publicznych, jak i przedsiębiorców (Raport…, 2011), oraz na podstawie do-
stępnych raportów na temat stanu PPP w Polsce wyspecjalizowanych insty-
tucji (zob. Investment Support, 2009; Investment Support, 2010; Investment 
Support, 2011; Herbst, Jagusztyn-Krynicki i Szewczyk, 2013; Korbus, Cieślak 
i Zalewski, 2013).

Na szczególną uwagę zasługuje kwestia odpowiedniego podziału ryzyk 
w realizacji przedsięwzięcia PPP, wielokrotnie uwypuklana w ocenach i wy-

4  Zob. szerz. Baza projektów PPP Ministerstwa Gospodarki: www.bazappp.gov.pl; dane 
Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego; www.ppp.gov.pl oraz dane Portalu Urzędu 
Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl i Biuletynu Zamówień Publicznych.

Rycina 2. Przegląd celów partnerstwa publiczno-prywatnego z uwzględnieniem intere-
sów strony publicznej i prywatnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów prasowych, dostępnych badań i analiz wy-
branych przypadków.
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powiedziach stron zaangażowanych w projekt. Właściwe rozmieszczenie 
akcentów w podziale ryzyka przez uczestników przedsięwzięcia umożliwia 
stronie prywatnej ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań, w któ-
rych ma doświadczenie. W przypadku partnera publicznego optymalny po-
dział ryzyka pozwala na niewliczanie zobowiązań fi nansowych wynikających 
z umowy o PPP do długu publicznego. Jest to jedna z głównych przyczyn 
i uzasadnienie stosowania przedsięwzięć PPP zamiast tradycyjnych zamó-
wień publicznych (zob. szerzej: Herbst, Jadach-Sepioło, 2012b, s. 109). 

3. FORMY I MODELE PARTNERSTWA
PUBLICZNO-PRYWATNEGO W POLSCE

W celu zidentyfi kowania form i modeli PPP w Polsce została przeprowadzona 
w ramach badań własnych analiza 23 przypadków przedsięwzięć PPP w Pol-
sce, dla których kryterium wyboru przyjęto fakt podpisania umowy i roz-
poczęcie realizacji projektu. Pozwala ona na stwierdzenie, że wybór modelu 
współpracy władz publicznych i przedsiębiorców jest jednym z głównych 
warunków efektywnie realizowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych 
i usługowych w ramach inwestycji publicznych. Katalog modeli partnerstwa 
publiczno-prywatnego ma charakter otwarty, a teoria powstająca na podsta-
wie empirycznych doświadczeń charakteryzuje się rozmaitością rozwiązań 
w tym zakresie. Analiza poszczególnych projektów PPP wskazuje, że przy-
czyną występowania rozmaitych form współpracy w powyższej formule są 
różnice pomiędzy rozwiązaniami odnoszącymi się do podziału ryzyka i za-
dań w ramach projektów realizowanych przy współudziale strony prywatnej 
i publicznej. 

Opierając się na przeprowadzonych analizach, na rycinie 3 zaprezento-
wano próbę syntetycznego przeglądu wybranych modeli PPP wykorzysty-
wanych współcześnie z podkreśleniem różnych poziomów zaangażowania 
w projekt strony komercyjnej5. 

5  Wymienione modele to nie jedyne rozwiązania partnerstwa publiczno-prywatnego 
stosowane na świecie, ale najczęściej występujące. Praktyka w tym zakresie podpowiada wie-
le rozmaitych ścieżek nawiązywania tego rodzaju współpracy gospodarczej. W literaturze 
przedmiotu tego typu przedsięwzięcia klasyfi kuje się, wykorzystując skrót od pierwszych li-
ter angielskich określeń zadań, za które w projekcie odpowiedzialny jest podmiot prywatny 
lub koncesjonariusz, na przykład: model DB: Design – Build, model DBM: Design – Build 
– Maintain, model DBO: Design – Build – Operate, model BTO: Build – Transfer – Operate, 
model BOT: Build – Operate – Transfer, model BOOT: Build – Own – Operate – Transfer, 
model BOO: Build – Own – Operate, model BTL: Build – Transfer – Lease. W skrótach opi-
sujących rodzaj modelu najczęściej nie jest uwzględniona kwestia fi nansowania, bo obowiązek 
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Podstawą wyboru modelu PPP w Polsce jest obecnie Ustawa o partner-
stwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 roku (Dz.U. z 2009 r., Nr 
19, poz. 100 ze zm.), zastępująca Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U., Nr 
169, poz. 1420). Aktualne rozwiązania prawne nie narzucają jednej ścieżki 
postępowania w infrastrukturalnych i usługowych inwestycjach publicznych. 
Pozwalają na realizację: tak zwanego wąskiego PPP, w tym również poprzez 
utworzenie spółki celowej, szeroko rozumianego PPP, i umożliwiają nawiąza-
nie współpracy na podstawie wielu innych ustaw, jak: 

• Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 
2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101 ze zm.);

ten spoczywa zazwyczaj na stronie prywatnej jako typowa cecha PPP (zob. między innymi: 
Wytyczne…, 2003; propozycje modeli Th e National Council for Public-Private Partnerships, 
w: Public-Private Partnerships…, 1999).

Rycina 3. Poziomy zaangażowania partnera prywatnego w projekt PPP na tle modeli re-
alizacji inwestycji publicznych
Źródło: opracowanie własne.
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• Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogo-
wym z dnia 27 października 1994 r. (Dz.U. 2004, Nr 256, poz. 2571);

• Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 10 grudnia 1996 r. (Dz.U. 
1997, Nr 9, poz. 43);

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r., poz. 423 – 
stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r.);

• Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 
16, poz. 93 z póź. zm.).

W stosunku do nowelizacji ustawy z 2008 roku poprzednia Ustawa z dnia 
28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym nie stwarzała ko-
rzystnej sytuacji prawnej dla realizacji projektów PPP. W trakcie jej obowią-
zywania nie został sfi nalizowany żaden projekt6. Można wskazać następujące 
rozwiązania w ustawie z 2005 roku, które nie pomagały w budowaniu sprzy-
jających warunków dla efektywnej współpracy w zakresie PPP w Polsce:

• w myśl ustawy pojęcie PPP określało współpracę podmiotu publiczne-
go i partnera prywatnego opartą na umowie o partnerstwie publiczno-
-prywatnym i służącą realizacji zadania publicznego, jeżeli odbywa się 
na zasadach określonych w ustawie, co było podmiotowym i przed-
miotowym ograniczeniem realizacji projektu, a oprócz tego partner 
prywatny był obciążony w całości lub w części nakładami na realiza-
cję przedsięwzięcia (nowa ustawa znosi kategoryzowanie ryzyka i za-
mknięty katalog przedmiotu umowy); 

• katalog podmiotów uprawnionych do pełnienia roli partnera prywat-
nego nie zawierał tylko podmiotów prowadzących działalność go-
spodarczą, ale także organizacje pozarządowe, Kościół i związki wy-
znaniowe – art. 4, pkt 2 (w nowej ustawie zawężono katalog tylko do 
podmiotów komercyjnych);

• ustawa zbyt restrykcyjnie narzucała obowiązek uzyskania przez pod-
miot publiczny zgody ministra właściwego do spraw fi nansów pub-
licznych w sytuacji, gdy projekt wymagałby nawet częściowego fi nan-
sowania z budżetu państwa (nowe uregulowania łagodzą ten wymóg 
i narzucają konieczność uzyskania zgody w przypadku projektów, 
które wymagają zaangażowania środków budżetowych w wysokości 
ponad 100 mln zł);

• ustawa uzależniała decyzję o realizacji PPP od spełnienia warunku 
uzyskania wyższej korzystności dla interesu publicznego oraz od wy-
konania czasochłonnych i kosztownych analiz przedrealizacyjnych 

6  Zob. baza projektów PPP, Fundacja Centrum PPP, http://www.centrum-ppp.pl (dostęp: 
25.03.2014).
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w tym zakresie (w obecnym rozwiązaniu takiego obowiązku już nie 
ma, ale praktyka pokazuje, że strona publiczna nie powinna rezygno-
wać z porównania skuteczności, korzystności i efektywności realizacji 
przedsięwzięcia w obu formułach: PPP i na drodze tradycyjnej).

Rozmaitość rozwiązań prawnych w zakresie PPP stwarza stronom możli-
wość wyboru modelu zarówno o wysokim, jak i niskim poziomie odpowie-
dzialności podmiotu komercyjnego. Wykres 1 przedstawia modele realizacji 
inwestycji publicznych w warunkach polskich w ujęciu procentowym w la-
tach 2009–2011, czyli w okresie krótko po nowelizacji Ustawy o PPP i otwar-
ciu drogi do innych formuł realizacji tego typu przedsięwzięć. Najczęściej 
identyfi kowaną formułą jest model: zaprojektuj–buduj–eksploatuj–przekaż 
(BOOT), stanowiący jedną czwartą wszystkich ogłoszonych inwestycji PPP.

W kontekście powyższych uregulowań prawnych warto przyjrzeć się, 
jakie formy prawno-fi nansowe PPP strony wybierały najczęściej w latach 
2009–2013, czyli w pierwszych pięciu latach obowiązywania znowelizowanej 
ustawy. W tym celu przeprowadzono analizę struktur przedsięwzięć w sze-
roko rozumianej formule PPP z uwzględnieniem formy prawno-fi nansowej 
wybieranej przez partnerów projektów zarówno ogłaszanych, jak i sfi nalizo-
wanych umową w okresie 2009–2013. Wyniki tej analizy porównawczej zo-
stały syntetycznie przedstawione na wykresie 2.

Jak wskazuje analiza tych danych, uczestnicy PPP w badanym okresie 
najchętniej wybierali koncesje, zarówno na etapie ogłaszania postępowania, 
jak i podpisania umowy o współpracy. Na etapie ogłoszenia postępowania 

Wykres 1. Modele realizacji ogłoszonych inwestycji w formule PPP w Polsce w latach 
2009–2011
Źródło: opracowanie na podstawie danych w: I. Herbst, A. Jadach-Sepioło (2012), Raport z analizy 
danych zastanych na potrzeby Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do reali-
zacji projektów PPP, PARP, Warszawa, s. 93.

Baran-2.indd   96Baran-2 indd 96 2015-05-15   11:46:342015-05-15 11:46:34



97

dominującą formą była koncesja na roboty budowlane (90 ogłoszonych po-
stępowań). W przypadku postępowań zakończonych podpisaniem umowy 
dominującą pozycję ma forma koncesji na usługi, która stała się podstawą 
współpracy w 26 przedsięwzięciach. 

Warto podkreślić, że formuła koncesji jest nazywana „małym PPP”, ponie-
waż rozwiązanie to charakteryzuje się podobnymi cechami do partnerstwa 
publiczno-prywatnego wynikającego z ustawy z 2008 roku. Niemniej nie ma 
możliwości zastosowania tej drogi w sytuacji świadczenia nieodpłatnie usłu-
gi, gdy całość nakładów i zyski zwracane są stronie komercyjnej w formie 
wynagrodzenia (zob. szerzej: Cieślak, 2009, s. 20–21; Łyszek, Domurat, 2009, 
s. 17). Jest to długotrwałe zarządzanie określonym obiektem infrastruktury 
publicznej przez partnera komercyjnego, którego wynagrodzenie jest wy-
płacane z budżetu publicznego lub pochodzi od fi nalnych odbiorców usługi 
publicznej. Koncesja jest częścią modelu buduj–eksploatuj–odnawiaj konce-
sję, w którym po zakończeniu umowy podmiot prywatny ma prawo zażądać 
od strony publicznej negocjacji w kwestii wydłużenia koncesji (por. Korczyń-
ski, Kozłowska, Kozłowski, Mednis, Nowaczek, 2010; Gonet, 2009; Panasiuk, 
2009).

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...

Wykres 2. Struktura ogłoszonych postępowań oraz podpisanych umów PPP w Polsce 
w latach 2009–2013 z uwzględnieniem formy prawno-fi nansowej w ujęciu ilościowym
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki.
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Inną drogą nawiązywania współpracy publiczno-prywatnej jest kontrakt 
na świadczenie określonych usług w ramach większego projektu, realizo-
wany w niezbyt długim czasie na podstawie rozstrzygnięcia konkursu ofert 
z możliwością przedłużenia, oraz kontrakt na zarządzanie całością składnika 
infrastruktury, oznaczający znacznie szerszy zakres i dłuższy okres współ-
pracy, w której przedsiębiorca bierze odpowiedzialność za realizację kom-
pleksowych usług związanych z użytkowaniem obiektu. W praktyce można 
również spotkać model buduj–przekaż–dzierżaw, w którym podmiot pry-
watny w ramach zakresu odpowiedzialności fi nansuje i wykonuje inwestycję, 
a następnie przekazuje obiekt na własność stronie publicznej, zajmując się 
użytkowaniem obiektu na mocy dzierżawy. 

Analiza danych twardych wybranych do analizy projektów PPP, jak przed-
miot umowy, wartość projektu, okres trwania umowy, struktura fi nansowo-
-prawna, podział praw i obowiązków, sposób podziału ryzyk, pozwala na 
sformułowanie ogólnego wniosku, że w warunkach polskich można zaob-
serwować trzy najczęściej stosowane konstrukcje nawiązywania współpracy 
władz publicznych i przedsiębiorców w obrębie PPP: 

a) model 1: podmiot publiczny i przedsiębiorstwo prywatne, na przykład: 
projekt zaprojektowania, sfi nansowania, wybudowania i eksploatacji 
kolumbariów na terenie gdańskich cmentarzy komunalnych, projekt 
kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych: Gimna-
zjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, Zespołu Szkół Podstawowo-
-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Nr 
2 i Przedszkola Nr 3, stanowiących budynki użyteczności publicznej 
gminy Radzionków, roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, 
wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje obiektu szpitalnego 
przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przezna-
czeniem na stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną, uruchomienie 
linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w gminie 
Ustka;

b) model 2: projekty hybrydowe, współfi nansowane przez środki unijne, 
w których często najpierw benefi cjentem jest strona publiczna (wkład 
unijny jako część wkładu własnego strony publicznej), potem part-
ner prywatny, na przykład: budowa kompleksu basenów mineralnych 
w Solcu-Zdroju, projekt kompleksu basenów z wodą termalną w Lidz-
barku Warmińskim, zarządzanie Sosnowieckim Parkiem Naukowo-
-Technologicznym (SPNT), budowa Wielkopolskiej Sieci Szeroko-
pasmowej i zarządzanie jej infrastrukturą, zarządzanie infrastrukturą 
sportową stoku Dębowiec w Bielsku-Białej, system Gospodarki Odpa-
dami dla Miasta Poznania, sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – 
województwo warmińsko-mazurskie oraz jedyny przypadek w warun-
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kach polskich, kiedy strona prywatna skorzystała z preferencyjnych 
unijnych źródeł fi nansowania w ramach Inicjatywy JESSICA (wkład 
unijny jako część wkładu własnego strony prywatnej): rewitalizacja 
dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie7;

c) model 3: spółki celowe zakładane do prowadzenia przedsięwzięcia, na 
przykład: projekt budowy zakładu odzysku odpadów komunalnych 
wchodzącego w skład planowanego regionalnego zakładu unieszkod-
liwiania odpadów komunalnych w miejscowości Wawrzynki gmina 
Żnin, gdzie zawiązano spółkę celową z gminą, czy projekt utworzenia 
Ośrodka Radioterapii, w przypadku którego zawiązano spółkę celową 
pomiędzy partnerem prywatnym Dopico Sp. z o.o. i partnerem pub-
licznym Spółka komunalna Mazowiecki Szpital Wojewódzki w War-
szawie Sp. z o.o.

Analizy przypadków skutecznie realizowanych projektów PPP w Polsce 
w okresie 2009–2013 pozwalają stwierdzić, że wybór modelu nawiązania 
współpracy i rozpoczęcia inwestycji jest w dużym stopniu uzależniony od 
struktury fi nansowania projektu. W ramach przeprowadzonych analiz doko-
nano przeglądu źródeł fi nansowania wybranych (zgodnie z ideą postmoder-
nizmu w zarządzaniu) projektów PPP w kontekście ich skuteczności i efek-
tywności realizacji. Struktura fi nansowania badanych przedsięwzięć PPP 
została przedstawiona w tabeli 2.

Tabela 2. Struktura fi nansowania wybranych projektów PPP w warunkach polskich w latach 
2009–2013 (kryterium wyboru: faza realizacji)
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Kompleksowa termomodernizacja budynków 
oświatowych: Gimnazjum im. Ojca Ludwika 
Wrodarczyka, Zespołu Szkół Podstawowo-Gim-
nazjalnych, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły 
Podstawowej Nr 2 i Przedszkole Nr 3, stanowiących 
budynki użyteczności publicznej Gminy Radzion-
ków

Sektor: efektywność energetyczna

8 
97

7 
57

4 
zł

Finansowanie w 100% przez 
partnera prywatnego (środki 
własne)

7  Zob. szerzej: baza projektów hybrydowych 2007–2013, www.ppp.gov.pl/Laczenie/stro-
ny/Baza_projektow_hybrydowych.aspx (dostęp: 25.03.2014).
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Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, 
szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na 
częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe ka-
nały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakre-
su 3600–3800 MHz na obszarze koncesyjnym 30.4

Sektor: infrastruktura teleinformatyczna

23
 0

00
 0

00
 zł

Koncesjonariusz – 100% włas-
nych nakładów na budowę 
infrastruktury technicznej, 
zapewniającej funkcjonowa-
nie sieci telekomunikacyjnej. 
Dodatkowo koncesjonariusz 
jest obciążony spłatą połowy 
ceny płaconej przez Urząd 
za przyznaną mu przez UKE 
koncesję

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 P
ZP

Wybór partnera prywatnego w ramach umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym: Uruchomie-
nie linii przewozów regularnych dzieci do szkoły 
i innych osób w Gminie Ustka 

Sektor: infrastruktura transportowa

60
0 

00
0 

zł
100% partner prywatny – 
koncesja jest realizowana na 
podstawie taboru partnera

Ko
nc

es
ja

 n
a r

ob
ot

y 
bu

do
w

la
ne

Budowa parkingu podziemnego wraz z niezbędną 
infrastrukturą pod placem Nowy Targ we Wrocła-
wiu oraz z nawierzchnią placu i jej zagospodaro-
waniem

Sektor: parkingi

38
 7

00
 0

00
 zł

Realizacja projektu fi nanso-
wana przez koncesjonariusza 
– ze środków własnych oraz 
kredytu bankowego 
(kredyt 31,3 mln PLN udzie-
lony przez EBOiR)

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 k
on

ce
sji Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy 

na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz 
wykonywania zadań o charakterze komplemen-
tarnym

Sektor: ochrona zdrowia

4 
29

5 
12

8 
zł

Partner prywatny – kredyt 
inwestycyjny / Zabezpie-
czenie kredytu hipoteką na 
nieruchomości podmiotu 
publicznego

Ko
nc

es
ja

 n
a r

ob
ot

y 
bu

do
w

la
ne

Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. 
„Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju”

Sektor: sport i rekreacja

16
 0

00
 0

00
 zł

Wkład koncesjodawcy – 
8 mln PLN (dotacja z RPO 
WŚ: środki europejskie 
6,8 mln PLN; 1,2 mln PLN – 
publiczne środki krajowe),
wkład koncesjonariusza – 
8 mln PLN (kredyt inwesty-
cyjny)
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Ko
nc

es
ja

 n
a r

ob
ot

y 
bu

do
w

la
ne

Budowa kotłowni na odnawialne źródła energii 
oraz wytwarzanie energii cieplnej w Pieckach

Sektor: energetyka

4 
00

0 
00

0 
zł

Finansowanie – 100% konce-
sjonariusz

Ko
nc

es
ja

 n
a r

ob
ot

y 
bu

do
w

la
ne

Koncesja – przebudowa przejścia podziemnego Lu-
bicz–Basztowa wraz z budową nowych pawilonów 
handlowych oraz modernizacją istniejących

Sektor: infrastruktura komunalna 2 
60

0 
00

0 
zł

Finansowanie w 100% przez 
koncesjonariusza

Ko
nc

es
ja

 
na

 u
słu

gi

Obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem 
Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej 
w Krakowie

Sektor: gospodarka odpadami

6 
50

0 
00

0 
zł

Finansowanie na etapie 
realizacji – środki własne 
koncesjonariusza

Ko
nc

es
ja

 n
a r

ob
ot

y 
bu

do
w

la
ne

Budowa parkingu podziemnego dwukondygnacyj-
nego wraz z częścią naziemną w poziomie terenu, 
niezbędną infrastrukturą na terenie Zespołu Hali 
Stulecia we Wrocławiu

Sektor: parkingi

43
 3

00
 0

00
 zł

Finansowanie – 100% konce-
sjonariusz

Ko
nc

es
ja

 n
a r

ob
ot

y 
bu

do
w

la
ne

Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę 
cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie 
wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią

Sektor: infrastruktura komunalna 24
 5

00
 0

00
 zł

Finansowanie – 100% kon-
cesjonariusz (kapitał własny 
i kapitał obcy)

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 k
on

ce
sji

Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-pry-
watnym w celu przeprowadzenia adaptacji obiektu 
przy ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach na klub dzie-
cięcy wraz z zakupem wyposażenia oraz prowa-
dzenia klubu dziecięcego dla 30 dzieci w obiekcie 
będącym własnością osoby prywatnej przez okres 
co najmniej 5 lat, licząc od 01.01.2012 roku

Sektor: edukacja

1 
44

0 
54

8 
zł

Partner prywatny – 50% / 
Dofi nansowanie z Programu 
„Maluch” – 50%

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 P
ZP

Zaprojektowanie oraz częściowe sfi nansowanie 
przebudowy dróg gminnych nr 101130G, 101202G 
i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz 
z budową oświetlenia drogowego – wybór partne-
ra prywatnego w ramach umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym

Sektor: infrastruktura transportowa

2 
17

8 
81

6 
zł

Partner prywatny – ok. 65% / 
podmiot publiczny – ok. 35%

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...
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PP
P 

w
 tr

yb
ie

 k
on

ce
sji

Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym dot. wyposażenia lokalu położonego w Krap-
kowicach na Os. Sady 1 w celu utworzenia żłobka 
oraz prowadzenia żłobka dla 20 dzieci w obiekcie 
będącym własnością osoby prywatnej, przez 
okres co najmniej 5 lat, licząc od 01.01.2012 r., 
a także przeprowadzenia prac wykończeniowych 
w obiekcie

Sektor: edukacja

93
1 

49
8 

zł

Partner prywatny – 50% 
(środki własne);
dofi nansowanie z Programu 
„Maluch” – 50%

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 P
ZP

Wybór partnera prywatnego do realizacji przed-
sięwzięcia dotyczącego zaprojektowania oraz 
przebudowy ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi 
w oparciu o przepisy Ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym

Sektor: infrastruktura transportowa

2 
45

0 
00

0 
zł

Środki fi nansowe pozyskane 
przez partnera prywatnego 
(własne lub skredytowane)

Ko
nc

es
ja

 n
a r

ob
ot

y 
bu

do
w

la
ne

Zaprojektowanie, sfi nansowanie, wybudowanie 
i eksploatacja kolumbariów na terenie gdańskich 
cmentarzy komunalnych

Sektor: infrastruktura komunalna

8 
62

8 
70

0 
zł

Środki pozyskane przez 
koncesjonariusza (własne lub 
kredyt)

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 
ko

nc
es

ji

Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopo-
cie oraz sąsiadujących z nimi terenów z udziałem 
podmiotów prywatnych

Sektor: rewitalizacja 20
0 

00
0 

00
0 

zł Projekt w całości fi nansowany 
jest przez koncesjonariusza 
(poprzez zwrotne środki unij-
ne: Inicjatywa JASSICA)

Ko
nc

es
ja

 n
a 

us
łu

gi

Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Ka-
miennej Górze

Sektor: turystyka

25
0 

00
0 

zł

Finansowanie w 100% przez 
koncesjonariusza (sama 
budowa trasy – dofi nasowana 
z środków UE – 3,5 mln zł)

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 
PZ

P

Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji 
usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komu-
nalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna

Sektor: gospodarka wodno-kanalizacyjna 33
8 

00
0 

00
0 

zł Środki pozyskane przez 
koncesjonariusza (własne lub 
kredyt)

Ko
nc

es
ja

 n
a 

us
łu

gi

Pasażerska żegluga śródlądowa statkiem bocznoko-
łowym Lubecki ex.Warmia

Sektor: infrastruktura transportowa 20
 0

00
 0

00
 zł Finansowanie – 100% konce-

sjonariusz
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Ko
nc

es
ja

 n
a u

słu
gi

Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospo-
darką energetyczną, tj. produkcja energii cieplnej 
na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej oraz jej przesyłu do odbiorców usług 
w zakresie zarządzania gospodarką wodno-kana-
lizacyjną, to jest wykonywania zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę mieszkańców osiedla w m. Siemiro-
wice i przepompowywanie ścieków wraz z usługami 
remontu i utrzymania infrastruktury

Sektor: energetyka

17
 7

10
 0

00
 zł

Finansowanie na etapie 
realizacji – środki własne 
koncesjonariusza

PP
P 

w
 tr

yb
ie

 k
on

ce
sji Wybór koncesjonariusza (partnera prywatnego) 

do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „Bu-
dowy zakładu odzysku odpadów komunalnych 
wchodzącego w skład planowanego regionalnego 
zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
w miejscowości Wawrzynki gmina Żnin”

Sektor: gospodarka odpadami
Br

ak
 d

an
yc

h

Finansowanie – mieszane 
(zakładany udział fi nanso-
wy podmiotu publicznego 
w spółce)

Źródło: opracowanie na podstawie danych w: B. Korbus, R. Cieślak i D. Zalewski (2013), Raport 
rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw fi nansowego zaangażowania sektora prywatnego 
i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Konsorcjum: Fundacja Instytutu 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasie-
wicz, Warszawa, oraz danych Fundacji Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji Centrum PPP, Ministerstwa Gospodarki i Najwyższej Izby 
Kontroli.

Przegląd dotychczasowych doświadczeń w zakresie PPP uprawnia do 
stwierdzenia, że przyjęty model struktury fi nansowania projektu jest jednym 
z głównych czynników warunkujących podpisanie umowy i uruchomienie 
realizacji projektu. W większości projektów w fazie realizacji, czyli po wy-
łonieniu partnera prywatnego i podpisaniu umowy, obserwuje się głównie 
transfer całego ryzyka fi nansowania przedsięwzięcia do sektora prywatnego. 

Jak wynika z badań, podmioty publiczne preferują koncesyjny model po-
działu ryzyka ekonomicznego występującego w projektach, który wymaga, by 
większość nakładów na realizację przedsięwzięcia pokrył partner prywatny /
koncesjonariusz. Strona publiczna ogranicza się często tylko do wkładu rze-
czowego, to jest na przykład udostępnienia nieruchomości na rzecz realizacji 
przedsięwzięcia. Partner prywatny ma natomiast prawo do czerpania zysków 
z przedsięwzięcia, głównie w formie opłat pobieranych od konsumentów 
usług użyteczności publicznej, jakie są świadczone w ramach projektu. Ana-
lizy wykazały również, że partnerzy prywatni korzystają głównie ze środków 
własnych lub kredytów komercyjnych. Jedynym projektem, w którym strona 
prywatna skorzystała z preferencyjnych unijnych źródeł fi nansowania (Ini-
cjatywa JESSICA), jest rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworco-
wych w Sopocie.

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...
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104 Natalia Dudzińska-Korczak

4. ZAKRES I OBSZARY ZAANGAŻOWANIA PRYWATNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW W REALIZACJĘ ZADAŃ 
PUBLICZNYCH W POLSCE

Biorąc pod uwagę badany okres 2009–2013, czyli pierwsze pięć lat istnienia 
nowych uregulowań prawno-organizacyjnych w zakresie PPP, w świetle ba-
dań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez konsor-
cjum w składzie: Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz 
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz, można stwier-
dzić, że liczba ogłoszonych postępowań planowanych do realizacji z partne-
rami prywatnymi wyniosła 277, z czego 15,88% postępowań zostało ogło-
szonych w 2009 roku, w 2010 – 22,02%, 2011 – 15,52%, 2012 – 27,89%, 2013 
– 18,77% (Korbus, Cieślak, Zalewski, 2013, s. 16). Należy jednak podkreślić, 
że opierając się na zamieszczonych postępowaniach, zawarto łącznie tylko 58 
umów, z których jedna została zawarta w 2009 roku, 15 w 2010, 18 w 2011, 15 
w 2012 oraz 9 w 2013. Ilustruje to wykres 3, przedstawiający zbiorczo zesta-
wienie liczby ogłoszonych postępowań oraz podpisanych umów w badanym 
okresie w ujęciu ilościowym. 

Jak można zaobserwować z powyższych danych, jednym z podstawowych 
problemów polskiego rynku PPP jest niski poziom przełożenia liczby ogło-
szeń strony publicznej o chęci zawarcia umowy ze stroną komercyjną na fak-
tycznie zawierane umowy. Przeciwieństwem jest tu rynek tradycyjnej formu-

Wykres 3 Zestawienie liczby ogłoszonych postępowań oraz liczby podpisanych umów 
PPP w Polsce w latach 2009–2013 
Źródło: opracowanie na podstawie danych Konsorcjum: Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-
-Prywatnego oraz Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz, w: B. Korbus, 
R. Cieślak, D. Zalewski (2013). Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw fi nansowego 
zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Pol-
sce, Konsorcjum: Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Kancelaria Doradztwa 
Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz, Warszawa, s. 16.
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ły prowadzenia inwestycji publicznych, czyli Zamówień Publicznych, gdzie 
większość ogłoszeń o zamówieniu zakończona jest podpisaniem umowy8.

Analizując dane statystyczne Ministerstwa Gospodarki dotyczące ob-
szarów zaangażowania prywatnych inwestorów w realizację infrastruktu-
ralnych i usługowych inwestycji publicznych w Polsce (wykres 4)9, można 
stwierdzić, że w latach 2009–2013 projekty PPP z zakresu sportu i rekreacji 
mają największy udział wśród wszystkich sektorów, jeśli chodzi o urucho-
mione postępowania – 25,27%. Kolejnymi znaczącymi sektorami są: parkingi 
(10,83%), ochrona zdrowia (7,58%), infrastruktura komunalna (6,86%), edu-
kacja (6,86%). Znacząca zmiana w strukturze udziału poszczególnych sekto-
rów w PPP pojawia się w przypadku projektów zakończonych podpisaniem 
umowy. W analizowanym okresie 2009–2013 umowy najczęściej były pod-
pisywane w sektorze infrastruktury teleinformatycznej i stanowiły 15,52% 
wszystkich umów. Na kolejnym miejscu plasuje się sektor sport i rekreacja 
(12,07%), gospodarka wodno-kanalizacyjna (10,34%) oraz infrastruktura 
komunalna (8,62%). 

8  Zob. szczegółowe dane można znaleźć w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: www.
uzp.gov.pl i w Biuletynie Zamówień Publicznych.

9  Zob. Baza projektów PPP Ministerstwa Gospodarki, http://www.bazappp.gov.pl./proje-
ct_base/ (dostęp: 25.03.2014).

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...

Wykres 4. Udział ogłoszonych postępowań oraz liczby podpisanych umów PPP w Polsce 
w latach 2009–2013 według klasyfi kacji sektorowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki http://www.bazappp.
gov.pl./article/203/ (dostęp: 25.03.2014).
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Jak wynika z danych, nie ma zależności liniowej pomiędzy liczbą wszczę-
tych postępowań a liczbą zawartych umów. Najmniej skutecznie przebiegały 
postępowania w sektorze sportu i rekreacji oraz w kategorii parkingi, a w sek-
torze kultury skuteczność podejmowanych działań okazała się zerowa. Naj-
bardziej skuteczne postępowania miały miejsce w sektorze infrastruktury 
teleinformatycznej. Względnie skuteczne okazują się też projekty realizowa-
ne najczęściej w formule koncesyjnej z zakresu gospodarki wodno-kanali-
zacyjnej, gospodarki odpadami i ochrony zdrowia. Struktura realizowanych 
w Polsce przedsięwzięć na drodze porozumienia publiczno-prywatnego nie 
jest jednak konsekwencją najpilniejszych potrzeb w zakresie inwestycji pub-
licznych. Jest to raczej wyraz braku aktywności podmiotów władzy publicz-
nej szczebla krajowego oraz braku umiejętności sprawnego użycia narzędzia 
PPP w sektorach, które tego szczególnie wymagają, jak przykładowo drogi 
i autostrady.

5. PRZEGLĄD I OCENA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 
RYNKU PPP W POLSCE 

W świetle analiz własnych poszczególnych przypadków polskich projektów 
PPP, a także opierając się na bieżącym monitoringu prasowym oraz opiniach 
i wypowiedziach decydentów biorących udział w tego rodzaju przedsięwzię-
ciach, można wskazać na zestaw uwarunkowań determinujących obecnie 
możliwości rozwoju projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 
w Polsce (Raport samorządowy, 2011; Herbst, Jadach-Sepioło, Marczewska, 
2012a; Herbst, Jadach-Sepioło i Marczewska, 2012b; Najwyższa Izba Kontro-
li, 2013; Herbst I., Jadach-Sepioło A., Marczewska E., 2012a. Raport z badania 
wśród polskich przedsiębiorców sporządzony na potrzeby Analizy potencjału 
podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa 
publiczno-prywatnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warsza-
wa). Uwarunkowania efektywnej współpracy w ramach PPP w warunkach 
polskich można sklasyfi kować w kontekście czterech perspektyw: 

• uwarunkowania wynikające z makrootoczenia;
• uwarunkowania wynikające z mikrootoczenia;
• uwarunkowania o charakterze wewnątrzorganizacyjnym po stronie 

podmiotów publicznych; 
• uwarunkowania o charakterze wewnątrzorganizacyjnym po stronie 

podmiotów prywatnych.
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Uwarunkowania wynikające z makrootoczenia

Uwarunkowania rozwoju PPP w kontekście makrootoczenia wynikają przede 
wszystkim z postępującego rozwoju gospodarczego kraju, generującego między 
innymi wzrost zapotrzebowania na dobra publiczne w zakresie infrastruktury 
transportowej, komunikacyjnej, energetycznej czy ochrony zdrowia. Zapew-
nienie właściwego poziomu rozwoju infrastrukturalnego jest niezbędne do 
należytego funkcjonowania społeczeństwa i realizacji produkcyjnych działań 
gospodarki. Wymusza to na sektorze publicznym podejmowanie działań prywa-
tyzacyjnych lub poszukiwanie alternatywnych źródeł fi nansowania koniecznych 
inwestycji poprzez współpracę z podmiotami prywatnymi w sytuacji rosnącego 
poziomu zadłużenia zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym. Pro-
cesy globalizacyjne oraz unifi kacja norm prawnych i standardów postępowania 
wśród państw członkowskich Unii Europejskiej ułatwiają rozprzestrzenianie się 
i zwiększanie popularności idei PPP, a także pozwalają na wymianę doświad-
czeń z bardziej zaawansowanymi pod tym względem krajami. 

Z punktu widzenia możliwości rozwoju PPP znaczenie ma również 
tendencja do obniżania stóp procentowych lub utrzymywania ich na do-
tychczasowym poziomie, co powoduje przyspieszenie procesów inwesty-
cyjnych. Zarówno stopy infl acji, jak i poziom bezrobocia w kraju nie można 
uznać za czynniki negatywnie oddziałujące na decyzję podjęcia współpracy 
w zakresie PPP. Bezrobocie strukturalne co prawda obciąża budżet państwa, 
ale pozwala też na utrzymanie kosztów pracy na stosunkowo niskim pozio-
mie, pozwala też zintensyfi kować procesy inwestycyjne i produkcyjne. 

W aspekcie otoczenia społecznego warto podkreślić wpływ na podej-
mowanie decyzji o projektach PPP powszechnej tendencji skupiającej się 
na kształtowaniu zdrowego modelu życia człowieka i tym samym kreowa-
niu zdrowych warunków funkcjonowania społeczeństwa. Tendencja ta jest 
zauważalna zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, a także w śro-
dowisku przyrodniczym. Rosnące oczekiwania społeczeństwa co do jakości 
życia wymuszają inicjowanie i realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych 
i usługowych w ramach inwestycji publicznych w sposób zapewniający efek-
tywniejsze wdrożenie rozwiązań i coraz większe pozytywne skutki społeczne. 

Można także stwierdzić, że partnerstwo publiczno-prywatne jest w pew-
nym stopniu konsekwencją rezygnacji z państwa opiekuńczego. Zjawisko to 
zachodzi w ostatnich latach w wielu krajach, nawet w tych, które rozwinęły 
ten model w największym stopniu (na przykład Holandia czy kraje skandy-
nawskie). Uwidacznia się to również w warunkach polskich poprzez prywa-
tyzację sfer objętych dotychczas dotacjami państwa, obniżanie wydatków na 
dziedziny będące pod opieką strony publicznej czy zachęty podatkowe pro-
mujące inwestycje podmiotów komercyjnych.

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...
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Przemiany techniczne i technologiczne wywołały dynamiczne przekształ-
canie się środowiska gospodarczego, w którym przedsięwzięcia PPP są re-
alizowane. Nowoczesne technologie informacyjne wspomagają zarządzanie 
projektami, pozwalają na zdobywanie wiedzy, wzajemne uczenie się part-
nerów oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej (Baran, 2009). Inteligentne 
systemy informacyjne umożliwiają szybką reakcję na pojawiające się trendy 
i tendencje w otoczeniu. Informatyzacja stanowi czynnik silnie integrujący 
podmioty współdziałające w projekcie oraz wpływa na wzrost efektywności 
funkcjonowania przedsięwzięcia i samej współpracy, na przykład poprzez 
doskonalenie przepływu informacji w projekcie, ograniczenie czasochłonno-
ści realizacji procesów czy automatyzację rutynowych czynności w trakcie 
trwania projektu. 

Makrootoczenie w aspekcie politycznym i prawnym ma decydujący 
wpływ na kształtowanie się uwarunkowań efektywnej współpracy w zakre-
sie PPP. Czynnik polityczny rodzi wiele szans, ale również zagrożeń dla re-
alizacji przedsięwzięć w formule PPP. Częste zmiany polityczne, i tym sa-
mym zmiany prawa, powodują destabilizację warunków funkcjonowania 
przedsiębiorstw i inicjatyw opierających się między innymi na współpracy 
gospodarczej. Przeprowadzane zmiany w prawie podatkowym i przepisach 
odnoszących się do zatrudniania pracowników kreują nowe warunki funk-
cjonowania przedsiębiorstw, co odsuwa na plan dalszy ewentualne decyzje 
dotyczące współdziałania gospodarczego. 

Istotne dla rozwoju PPP w warunkach polskich są polityczna akceptacja 
dla tego rodzaju projektów i inicjatywy podejmowane na szczeblu central-
nym. Znowelizowana Ustawa o PPP w art. 3 nakłada na ministra właściwego 
do spraw gospodarki obowiązek upowszechniania i promowania partnerstwa 
publiczno-prywatnego oraz dokonywania analiz i ocen funkcjonowania PPP, 
w tym stanu i perspektyw fi nansowego zaangażowania sektora prywatnego. 
Jak wynika z odpowiedzi Ilony Antoniszyn-Klik, podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Gospodarki – z upoważnienia ministra, z dnia 14 sierpnia 2013 r. 
na interpelację nr 20018 w sprawie realizacji przedsięwzięć w oparciu o part-
nerstwo publiczno-prywatne, strona rządowa ma świadomość konieczności 
realizowania szeroko zakrojonych działań na rzecz wspierania PPP poprzez 
tworzenie standardów dokumentacji i procedur przygotowawczych, a tak-
że inicjowania i wspierania pilotażowych przedsięwzięć w tej formule (zob. 
szerzej: Odpowiedź…, 2013). Warto podkreślić następujące inicjatywy zrea-
lizowane na szczeblu rządowym (zob. szerzej: Wspieranie…, 2013, s. 27–28):

• powołanie zespołu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, któ-
rego głównym zadaniem jest określenie kierunków oraz przygotowa-
nie rekomendacji związanych z promocją i realizacją (Zarządzenie 
Nr 43 Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r.);
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• powołanie przez Ministra Rozwoju Regionalnego (obecnie Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwoju) Platformy PPP w celu wymiany wie-
dzy, zapewnienia konsultacji i publicznego dostępu do informacji nt. 
PPP dla podmiotów publicznych zainteresowanych utworzeniem sieci 
współpracy (2011 r.);

• organizacja przez Ministerstwo Gospodarki szkoleń, a także misji stu-
dyjnych dla przedstawicieli samorządów i administracji publicznej do 
państw mających bogate doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji 
w formule PPP; 

• promocja polskich projektów PPP za granicą w celu pozyskania part-
nerów prywatnych.

Na implementację formuły PPP do polskiej praktyki realizacji usług pub-
licznych duży wpływ ma stopień szczegółowości rozwiązań prawnych two-
rzonych na szczeblu centralnym10. Ramy prawne dla partnerstwa publiczno-
-prywatnego w warunkach polskich są określane nie tylko przez przepisy, ale 
także przez regulaminy, zalecenia oraz konkretne postanowienia umów PPP. 
W dużej mierze zależą od przyjętej w projekcie struktury fi nansowania i za-
kresu obowiązków przekazywanych spółce PPP.

W ostatnim czasie podjęto próbę uporządkowania regulacji prawnych, 
stwarzając możliwość wykorzystania zarówno wąskiej, jak i szerokiej formu-
ły PPP. W opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki projekcie założeń 
Ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce uję-
to propozycję uregulowania kwestii niezaliczania zobowiązań z tytułu umów 
partnerstwa publiczno-prywatnego do długu publicznego i defi cytu fi nansów 
publicznych (w ramach Ustawy o fi nansach publicznych). Wpływ na polskie 
rozwiązania prawne ma ustawodawstwo unijne. Warto podkreślić, że w pra-
wie Unii Europejskiej nie skonstruowano konkretnego systemu regulujące-
go kwestię partnerstw publiczno-prywatnych, istnieją natomiast przepisy 
stosowane do niektórych aspektów tej formy współpracy, jak na przykład 
przeprowadzanie zamówień w sektorze publicznym (zob. Dyrektywa UE…, 
2004/18/ WE, oraz Dyrektywa UE…, 2004/17/WE).

Uwarunkowania wynikające z mikrootoczenia

Znaczącym czynnikiem mikrootoczenia wpływającym na podejmowanie 
inicjatyw PPP są rosnące i coraz częściej artykułowane oczekiwania organi-
zacji społecznych i lokalnych społeczności co do zapewnienia przez stronę 
publiczną usług i infrastruktury na jakościowo wysokim poziomie. Oczeki-

10  Pogłębioną analizę regulacji prawno-instytucjonalnych z uwypukleniem kontrowersyj-
nych i niejasnych kwestii można znaleźć w: Herbst, Jadach-Sepioło, 2012a.
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wania te dotyczą takich obszarów, jak: dworce kolejowe, drogi, transport pub-
liczny, parkingi, baza oświatowa, obiekty służby zdrowia, obiekty o charakte-
rze sportowo-rekreacyjnym, oszczędność energii oraz zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych czy zapobieganie degradacji danego obszaru. Można jednak 
wciąż zauważyć postawę nieufności społeczeństwa wobec wszelkich form 
prywatyzacji świadczenia usług publicznych. Bariery mentalne w społeczeń-
stwie powinny być systematycznie przełamywane wzrastającym poziomem 
edukacji społecznej w tym zakresie i propagowaniem pozytywnych przykła-
dów implementacji PPP i standardów dotyczących realizacji projektów.

Istotnym elementem mikrootoczenia decydującym w dużej mierze o roz-
woju inicjatyw PPP są banki, instytucje fi nansowe i agencje ubezpieczenio-
we oraz ich stosunek do fi nansowania i ubezpieczania projektów tego typu. 
Współpraca z agencjami ubezpieczeniowymi jest utrudniona, ponieważ 
strona publiczna oczekuje rozwiązań, które pozwalają na sporządzenie umo-
wy polisy ubezpieczeniowej całego przedsięwzięcia, gwarantującej stronie 
budżetowej możliwość dochodzenia roszczeń i zabezpieczenia na wypadek 
niewykonania zadania. Nowe regulacje kształtujące zasady funkcjonowania 
sektora bankowego systemowo redukują natomiast możliwość wykorzysta-
nia kapitału publicznego i fi nansowania dłużnego do tego rodzaju projek-
tów. Ograniczone możliwości fi nansowania projektów PPP wynikają z coraz 
bardziej utrudnionego dostępu do długoterminowych kredytów udzielanych 
przez banki na inwestycje infrastrukturalne realizowane w formule project 
fi nance11. Jednym z przykładów komercyjnego banku w Polsce, który zdecy-
dował się fi nansować samorządy lokalne i między innymi publiczną służbę 
zdrowia, jest DNB Bank Polska SA. Bank zrealizował ponad 1400 projektów 
dla samorządów lokalnych i przeprowadził ponad 200 programów emisji ob-
ligacji komunalnych o łącznej wartości około 670 mln zł12. 

Szansą na rozwój PPP jest łączenie tego rodzaju projektów z funduszami 
unijnymi, czyli tak zwane projekty hybrydowe, szczególnie że w Polsce dota-
cje europejskie odgrywają ważną rolę w fi nansowaniu inwestycji infrastruk-
turalnych. Problemem jest jednak konieczność równoległego dostosowania 
się do reguł PPP i reguł dotyczących funduszy europejskich oraz dodatkowe, 

11  Jest to konsekwencją wymogów regulacji bankowych Bazylea III. Mianem Bazylei lub 
porozumienia bazylejskiego określa się zespół regulacji dotyczących wymogów kapitałowych 
i zarządzania ryzykiem w banku działającym transgranicznie, służących wzmocnieniu stabil-
ności banków i zwiększeniu gwarancji bezpieczeństwa środków, tym samym ugruntowaniu 
dobrej kondycji rynku bankowego. Bazylea III wprowadza instytucję dodatkowego buforu 
kapitałowego, którego rolą będzie absorpcja strat przez banki w okresie kryzysów i napięć 
ekonomicznych. Banki uznane za najważniejsze muszą się liczyć ze zwiększeniem wymogów 
kapitałowych, ponieważ jako strategiczne powinny się legitymować większą niż przeciętna ab-
sorpcją strat (zob. szerzej: Basel III…, 2010).

12  www.dnb.pl/pl/branze-i-sektory/sektor-publiczny/ (dostęp: 15.05.2014).
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specyfi czne ryzyko w zakresie: trwałości projektu, poziomu dofi nansowania 
czy znaczących zmian w projekcie, wymagających akceptacji przez Komisję 
Europejską, a przede wszystkim ryzyko zwrotu funduszy unijnych. W wy-
korzystaniu takiego rozwiązania pomagają organizacje unijne i międzyna-
rodowe. Jedną z nich jest Europejskie Centrum Wiedzy o PPP jako wspólna 
inicjatywa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, państw członkowskich Unii 
Europejskiej i krajów kandydujących oraz kilku innych państw13.

Wśród banków i instytucji fi nansowych na szczeblu krajowym i między-
narodowym, jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOIR) czy Bank 
Światowy, można zauważyć tendencję do poszukiwania efektywnych mode-
li współfi nansowania inwestycji infrastrukturalnych przez sektor prywatny. 
Jednym z przykładów są działania Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
w kooperacji z Komisją zawarte w programie Project Bond Initiative z 2010 
roku, mające na celu poszerzenie dostępu kapitału prywatnego na potrzeby 
strategicznych dla Unii Europejskiej oraz państw członkowskich przedsię-
wzięć infrastrukturalnych. 

Również partnerzy komercyjni rozpoczęli poszukiwanie nowych modeli 
pozyskiwania fi nansowania w kooperacji z wybranymi bankami, czego przy-
kładem jest model PEEBLE (grupa ING oraz Santander) oraz model CLIP, 
proponowany przez 80 największych światowych funduszy emerytalnych. 
Warto również wspomnieć o instrumentach obecnie wchodzących na ry-
nek, odmiennych od dotychczasowego systemu dotacyjnego, jak Inicjatywa 
JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas), której celem jest realizacja projektów miejskich i rewitalizacja miast. 
Pierwszym przykładem wykorzystania w Polsce i Europie – i jedynym jak 
dotąd – niskooprocentowanej pożyczki oferowanej ze środków Inicjatywy 
JESSICA, fi nansowanej w ramach środków zwrotnych Unii Europejskiej, jest 
projekt rewitalizacji dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie 
w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007–201314. 

Dokonując przeglądu elementów składowych mikrootoczenia projektów 
w formule PPP, należy podkreślić brak wystarczającego wsparcia instytucjo-
nalnego, na przykład w postaci publicznej jednostki centralnej koordynującej 
rozwój PPP czy instytucji certyfi kującej tego typu projekty. Działalność takich 
instytucji mogłaby być źródłem kompleksowej wiedzy w zakresie PPP i czyn-
nikiem prowokującym do opracowania całościowej strategii implementacji 

13  Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: www.eib.org/epec/ (do-
stęp: 24.04.2014).

14  Zob. szerzej: http://sopot.pl/eGmina/pl/cityzone/Dla_przedsiebiorczych/Inwestycje_
planowane/modules/pages/0001.html (dostęp: 15.05.2014).
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idei PPP i pomocnym w multiplikowaniu tak zwanych dobrych praktyk PPP 
w warunkach polskich. 

Główną rolę w efektywnej realizacji PPP odgrywają eksperci, konsultanci 
i doradcy jako grupa interesariuszy mająca wpływ na powodzenie projek-
tu, zarówno w fazie przygotowawczej, jak i realizacyjnej. Jak wynika z ana-
liz przeprowadzonych przez Centrum PPP, spośród postępowań przetargo-
wych ogłoszonych w latach 2009–2010 niewspieranych przez doradców, aż 
62% zostało anulowanych, a tylko 10% zakończyło się podpisaniem umowy 
(Herbst, Jadach-Sepioło, 2012b, s. 18). Wskazuje to na brak przygotowania 
merytorycznego i konieczność korzystania z pomocy doradczej przez stronę 
publiczną. Funkcję doradców pełnią też same podmioty publiczne, takie jak 
samorządy czy jednostki zależne od samorządów realizujące z powodzeniem 
projekty w formule PPP. 

Wycinkowo funkcję koordynacyjną, informacyjną i doradczą pełnią 
jednostki lub zespoły robocze doradców na szczeblu centralnym, równole-
gle w Ministerstwie Gospodarki (Baza projektów Partnerstwa Publiczno-
-Prywatnego, www.bazappp.gov.pl) i Ministerstwie Rozwoju Regionalne-
go, obecnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Platforma Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego, www.ppp.gov.pl). Pełnią rolę wspierającą samorządy 
i inne instytucje w prawidłowym przeprowadzaniu projektów PPP. Niemniej 
intensywność ich zaangażowania zależy w dużej mierze od woli politycznej. 
Można też odnieść wrażenie, że nie są to działania skorelowane i uzupełnia-
jące się wzajemnie. 

Inną inicjatywą na szczeblu centralnym jest systemowy projekt zatytuło-
wany „Partnerstwo publiczno-prywatne” Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości w zakresie badania stanu rozwoju, upowszechniania wiedzy 
i promowania modelu PPP. Realizacja projektu odbywa się poprzez szero-
ko zakrojone badania diagnostyczne w zakresie gotowości strony publicznej 
i prywatnej do podejmowania tego rodzaju projektów, organizację semina-
riów regionalnych, ogólnopolskich konkursów projektów, działania wspie-
rające podmioty w realizacji PPP, publikacje oraz kampanię promocyjno-
informacyjną. 

Jak się wydaje, wiedza dostarczana przez ośrodki akademickie w postaci 
wykładów programowych, studiów podyplomowych oraz działalność eduka-
cyjna i szkoleniowa specjalistycznych ośrodków kształcenia kadr w admini-
stracji publicznej nie zaspokaja potrzeb w tym zakresie. Dlatego tak potrzebna 
jest działalność stowarzyszeń, konsorcjów, instytucji i organizacji wyspecjali-
zowanych w kwestiach PPP. Przykładem takiej niezależnej instytucji obywatel-
skiej jest powołane w 2008 roku Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 
której założycielami są banki, kancelarie prawne, fi rmy doradcze, przedsię-
biorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia 
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gospodarcze – łącznie 41 podmiotów prywatnych i publicznych. Jej celem jest 
zaspokajanie ważnych potrzeb publicznych poprzez przyspieszenie inwestycji 
prywatnych w tej części, w której państwo nie ma środków na usprawnianie 
i rozwój. Pomocne w propagowaniu idei PPP są również media lokalne i kra-
jowe uczestniczące w kampanii między innymi PARP-u. 

Jednym z najistotniejszych elementów mikrootoczenia są bezpośredni 
uczestnicy takiego projektu, decydujący się na podpisanie umowy PPP. Za-
równo siła ekonomiczna, jak i postawa naczelnego kierownictwa i kompe-
tencje pracowników strony prywatnej w poruszaniu się w formule PPP, oraz 
stopień przygotowania do realizacji projektów PPP instytucji administracji 
rządowej i samorządowej mają istotne znaczenie w powodzeniu przedsię-
wzięcia. W tym kontekście zatem, wewnętrzne uwarunkowania zarówno po 
stronie podmiotów publicznych, jak i prywatnych warto uwypuklić jako te 
o strategicznym znaczeniu w procesie implementacji projektów PPP. 

Uwarunkowania o charakterze wewnątrzorganizacyjnym
po stronie podmiotów publicznych

Podmioty publiczne inicjujące w Polsce w różnym stopniu i z różnym skut-
kiem projekty PPP są to: jednostki administracji centralnej, jednostki sa-
morządu terytorialnego, jak: urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, 
miasta na prawach powiatu, miasta wojewódzkie, urzędy gmin oraz jednostki 
podległe JST, czyli powiatowe jednostki organizacyjne, wojewódzkie samorzą-
dowe jednostki, gminne jednostki, zakłady budżetowe i spółki komunalne. Ich 
poziom przygotowania w sensie organizacyjnym, fi nansowym czy mentalnym 
ma decydujący wpływ na szanse realizacji przedsięwzięcia i sfi nalizowania go 
w postaci podpisania umowy i wejścia na drogę implementacji. 

W ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywat-
ne”, fi nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3 przeprowadzono w 2012 roku 
jakościowe i ilościowe badania podmiotów publicznych posiadających różne 
doświadczenia w realizacji przedsięwzięć w formule PPP, z których wynikają 
następujące wnioski co do stopnia ich przygotowania do tego rodzaju projek-
tów (zob. szerzej Herbst, Jadach-Sepioło, Marczewska, 2012b): 

• brak spójnej i przejrzystej polityki w zakresie PPP na szczeblu samorzą-
dowym i centralnym, a dodatkowo oportunizm wyborczy prowadzący 
do podejmowania decyzji o PPP wbrew rachunkowi ekonomicznemu;

• niska gotowość administracji publicznej do przekazywania zadań in-
westycyjnych podmiotom prywatnym z powodu przekonania o nega-
tywnym nastawieniu społecznym do kapitału prywatnego w sektorze 
publicznym;

Warunki efektywnej współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego...
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• niewielka umiejętność partnerskiej, opartej na dialogu i zaufaniu re-
alizacji zadań z otoczeniem zewnętrznym, przede wszystkim z przed-
siębiorcami oraz z ekspertami zewnętrznymi i instytucjami współpra-
cującymi przy opracowywaniu dokumentacji przedinwestycyjnej oraz 
przy wyborze procedury wyboru partnera prywatnego; 

• brak wyodrębnienia w większości struktur organizacyjnych instytucji 
publicznych jednostek odpowiedzialnych za inicjowanie i realizację 
projektów PPP;

• hierarchiczna organizacja polskich instytucji publicznych utrudniają-
ca realizację projektu PPP, wymagającego elastycznej współpracy wie-
lu komórek organizacyjnych z wielu pionów i zmian proceduralnych 
w procesie organizacji podmiotu; 

• niedostateczna jakość kadr administracji publicznej mającej zajmować 
się nową dziedziną, taką jak PPP, ujawniająca się w braku wystarczają-
cych umiejętności rozpoznawania różnych możliwości przeprowadza-
nia inwestycji publicznych, przekazywania wiedzy z zakresu PPP oraz 
stosowania narzędzi ekonometrycznych i komparatorów;

• brak wiedzy i stosowania rozwiniętych form identyfi kacji ryzyk pro-
jektowych;

• niesprawności postępowań administracyjnych, wynikające z koniecz-
ności uzyskania różnego rodzaju zgód i pozwoleń niezbędnych do re-
alizacji projektu PPP; 

• dominująca postawa strachu przed PPP zarówno pracowników urzę-
dów, jak i na poziomie politycznym przed podejmowaniem wiążących 
decyzji;

• opór ze strony pracowników administracji publicznej dla wprowadze-
nia PPP, spowodowany najczęściej obawą o konsekwencje zawodowe 
i prawne w przypadku podjęcia kontrowersyjnej decyzji;

• niechęć do dzielenia się informacjami pomiędzy jednostkami publicz-
nymi o podejmowanych decyzjach i realizowanych etapach, w konse-
kwencji ograniczony dostęp do wiedzy i dobrych praktyk;

• konieczność zmian w kulturze organizacyjnej instytucji publicznych, 
sprzyjających upowszechnianiu idei PPP;

• konieczność organizacji dodatkowych szkoleń na poziomie podstawo-
wym i zaawansowanym w celu pozyskiwania, upowszechniania i roz-
wijania wiedzy przez pracowników oddelegowanych do opieki nad 
projektami PPP; 

• niewystarczająca liczba warsztatów, wyjazdów studyjnych, przed-
stawiających praktyczne przykłady realizacji PPP w danym sektorze 
uwzględniających specyfi kę kompetencji instytucji publicznych; 
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• niezadowalająca ocena stanu wiedzy i opinii radnych, polityków lokal-
nych na temat wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego do 
realizacji zadań publicznych;

• często występujące przypadki oddawania kontroli nad postępowaniem 
fi rmie doradczej, wynikające z braku wiedzy lub chęci pozbycia się od-
powiedzialności za własne działania.

W świetle przeprowadzonych analiz brak wiedzy i umiejętności praktycz-
nego wykorzystywania formuły PPP do realizacji przedsięwzięć w zakresie 
świadczenia usług publicznych wśród podmiotów publicznych oraz nieuf-
ność wobec sektora prywatnego stanowią istotne problemy w procesie imple-
mentacji nowo uruchamianych regulacji prawnych. Powodem wielu kłopo-
tów w zakresie nawiązywania współpracy PPP jest albo nieumiejętność albo 
brak woli właśnie po stronie publicznej w optymalizowaniu podziału ryzyka, 
a w konsekwencji wyceny tych ryzyk oraz podziału praw i obowiązków. Ana-
liza doświadczeń instytucji publicznych w przygotowaniu i realizacji projek-
tów PPP wskazuje, że podmioty publiczne decydujące się na zainicjowanie 
projektów PPP z jednej strony wchodzą na tę drogę z powodu braku innych 
możliwości realizacji planów inwestycyjnych i traktują to jak ostateczność, 
z drugiej jednak strony jednostki, które się na to decydują, wykazują się zde-
cydowanie innowacyjnym podejściem do zarządzania w administracji pub-
licznej. 

Uwarunkowania o charakterze wewnątrzorganizacyjnym
po stronie podmiotów prywatnych

Opierając się na badaniach przeprowadzonych wśród polskich przedsię-
biorców w ramach systemowego projektu PARP „Partnerstwo publiczno-
-prywatne”, można stwierdzić, że struktura podmiotów sektora prywat-
nego uczestniczących w projektach PPP wynika w dużej mierze z mode-
li i obszarów realizowanych przedsięwzięć oraz ze specyfi ki realizowanych 
dotychczas projektów w Polsce (Herbst, Jagusztyn-Krynicki, 2013; Herbst, 
Jadach-Sepioło, Marczewska, 2012a). Dominują więc fi rmy budowlane, zaj-
mujące się transportem i gospodarką magazynową, niemniej należy założyć 
dalszy rozwój tej struktury w miarę poszerzania się kierunków wykorzysta-
nia PPP w innych branżach. Są to przedsiębiorstwa o szerokiej skali działania 
i funkcjonujące częściej w skali kraju niż na rynkach międzynarodowych. 
Biorąc pod uwagę kryterium wielkości fi rmy, doświadczenie w PPP mają 
przede wszystkim duże fi rmy (250 pracowników lub więcej), które stanowią 
50% ogółu badanych przedsiębiorstw, 34% to fi rmy średnie (50–249 zatrud-
nionych) oraz 16% stanowią fi rmy małe (10–49 pracowników). 94% ogółu 
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przedsiębiorstw ubiegających się lub uczestniczących w PPP stanowią spółki 
prawa handlowego, natomiast 40% z nich ma powiązania kapitałowe z zagra-
nicznymi podmiotami (Raport…, 2013, s. 39 i n.). 

Wnioski dotyczące oceny poziomu przygotowania polskich podmiotów 
prywatnych do współpracy z sektorem publicznym w świetle badań zreali-
zowanych w 2012 roku w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo 
publiczno-prywatne”, przedstawiają się następująco (Herbst, Jagusztyn-Kry-
nicki, 2013; Herbst, Jadach-Sepioło, Marczewska, 2012a): 

• podmioty prywatne uczestniczące w procesie nawiązywania współ-
pracy poprzez PPP to jednostki realizujące wiele projektów w obrębie 
jednego sektora; 

• podmioty prywatne uczestniczące w procesie nawiązywania współ-
pracy poprzez PPP posiadają siłę ekonomiczną, zdolności operacyjne 
i wykwalifi kowany personel, odpowiedzialny za szereg procesów ne-
gocjacyjnych i realizacyjnych; 

• sektor prywatny współpracuje z doradcami i ekspertami zewnętrzny-
mi oraz z innymi instytucjami otoczenia zewnętrznego; 

• polscy przedsiębiorcy, podejmując decyzję o uczestnictwie w projek-
tach PPP, umiejętnie dostosowują się do wymagań zleceniodawców 
projektów, pozwala na to wysoki potencjał tych podmiotów, wyni-
kający między innymi z jasnego sprecyzowania obowiązków osoby 
lub zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu i popularności 
szkoleń różnego rodzaju;

• przedsiębiorcy zwracają uwagę na duży problem z pozyskaniem fi -
nansowania bankowego dla przedsięwzięć, a za główną przyczynę tej 
bariery uznaje się brak możliwości zabezpieczenia hipotecznego na 
majątku nieruchomym zaangażowanym w projekt;

• podmioty prywatne pomimo przekonania, że współpraca w formule 
PPP jest korzystna dla obu stron, mają świadomość odmienności ce-
lów uczestników.

Przedsiębiorstwa, decydując się na określony model partnerstwa pub-
liczno-prywatnego, analizują zazwyczaj takie czynniki, jak: branża, w której 
ma być realizowana inwestycja, poziom niezbędnych do realizacji projektu 
nakładów fi nansowych, możliwości zaangażowania fi nansowego po stronie 
podmiotu publicznego, przewidywana liczba potencjalnych zainteresowa-
nych użytkowaniem danego typu infrastruktury czy akceptacja społeczna dla 
opłat z tytułu korzystania z danego obiektu publicznego. Można te czynniki 
uznać za najważniejsze przy podejmowaniu przez podmiot prywatny decyzji 
o współpracy gospodarczej w formule PPP.
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6. PODSUMOWANIE – KLUCZOWE CZYNNIKI 
POWODZENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W FORMULE PPP 
W POLSCE

Analiza danych jakościowych i ilościowych o wybranych projektach part-
nerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, będących w fazie realizacji po 
podpisaniu umowy, jest źródłem wielu interesujących wniosków dotyczą-
cych: kontekstu i przyczyn podejmowania decyzji o PPP, modeli i struktury 
fi nansowo-prawnej projektów, sposobów realizacji projektów, w szczególno-
ści w aspekcie podziału praw i obowiązków uczestników co do na przykład 
fi nansowania projektu i podziału ryzyk, oraz barier i problemów realizacji 
współpracy. Przeprowadzone analizy i badania problemu pozwalają stwier-
dzić, że przedsięwzięcia w tym obszarze stanowią konglomerat rozmaitych 
problemów o charakterze prawnym, informacyjnym, instytucjonalnym, fi -
nansowym, organizacyjnym, komunikacyjnym czy podatkowym. 

Autorka ma świadomość, że nie jest to kompleksowa, ale wycinkowa, 
fragmentaryczna próba zbadania omawianego zjawiska, a wyniki tej anali-
zy są zniekształcone rozmaitymi czynnikami (jak mała liczebność faktycznie 
realizowanych projektów czy przymus realizacji określonych inwestycji wy-
nikający z zapisów planów miejscowych albo uchwał Rady Gminy, co wpły-
wa na strukturę prawno-fi nansową przedsięwzięcia). Daje to tylko szansę na 
fotografi ę wybranej do badań próby, wnioski trudno jednak jednoznacznie 
odnieść do wszystkich przyszłych, potencjalnych projektów PPP i kierunków 
rozwoju rynku PPP w Polsce. 

Niemniej przeprowadzone badania pozwalają na diagnozę następujących 
istotnych czynników powodzenia przedsięwzięć w formule PPP:

• stabilność i odpowiedni klimat polityczny sprzyjający rozwojowi for-
muły PPP;

• kształt aktualnych uporządkowanych regulacji prawno-instytucjonal-
nych, stwarzających możliwość wyboru różnych form PPP i wyraźnie 
wpływających na wzrost zainteresowania projektami PPP w życiu go-
spodarczym;

• zrozumienie idei i właściwy marketing inicjatyw PPP; 
• właściwy dobór przez strony formy prawno-organizacyjnej i modelu 

PPP, z odpowiednim podziałem zadań, optymalną alokacją ryzyka 
i strukturą fi nansowania; 

• brak zaangażowania fi nansowego strony publicznej, co obniża ryzyko, 
że projekt utknie w machinie kontrolnej w kontekście zasad zarządzania 
fi nansami na szczeblu centralnym i samorządowym oraz z braku moż-
liwości elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową;
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• znalezienie partnera prywatnego, który zobliguje się do ponoszenia 
ryzyka fi nansowania projektu i zapewni środki z własnych źródeł lub 
środki pożyczone, co zwiększa prawdopodobieństwo podpisania umo-
wy i wejścia projektu w fazę realizacji;

• właściwe przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i kulturowe 
podmiotów publicznych do realizacji tego typu projektów; 

• właściwe kryteria wyboru partnera prywatnego;
• przeprowadzenie procesu wyboru partnera prywatnego po uprzednim 

starannym wykonaniu wszechstronnych analiz, z pomocą doświad-
czonych doradców zewnętrznych z uwzględnieniem odpowiedniej ilo-
ści czasu na etap przygotowawczy;

• zaufanie i wcześniejsze doświadczenia przedsiębiorców i strony pub-
licznej w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Studia literatury przedmiotu oraz przeprowadzone badania pozwalają 
na sformułowanie propozycji kierunków działań w zakresie kształtowania 
sprzyjających warunków dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego 
w Polsce. Są to następujące elementy: 

• wypracowanie spójnej, kompleksowej strategii na szczeblu centralnym 
wobec PPP oraz ujednolicenie i skoordynowanie działań wszystkich 
zaangażowanych instytucji rządowych;

• świadoma, systematycznie i aktywnie realizowana polityka dostoso-
wywania i ujednolicania regulacji prawnych i fi nansowych w odnie-
sieniu do PPP;

• konieczność powołania specjalistycznych instytucji publicznych kon-
trolnych i certyfi kujących, o charakterze doradczym w procesie po-
dejmowania decyzji czy w interpretacji przepisów prawnych, a także 
wspierających inicjatywę PPP;

• zmiana mentalna i kulturowa administracji publicznej w podejściu do 
formuły PPP jako jednej z efektywnych dróg fi nansowania planowa-
nych przedsięwzięć, a nie jako ostateczności w przypadku braku in-
nych możliwości; 

• rozwój potencjału podmiotów publicznych oraz przedsiębiorców za-
interesowanych realizacją zadań w formule PPP, szczególnie w kon-
tekście kompetencji i umiejętności w sektorze publicznym w zakresie 
planowania i kontroli efektywności projektów;

• organizacja szkoleń, warsztatów, misji studyjnych i kampanii informa-
cyjnych dla podmiotów po stronie publicznej i prywatnej; 

• zaproponowanie systemu amortyzacji ryzyka fi nansowego projektu 
PPP poprzez na przykład subwencje fi nansujące część kosztów przy-
gotowania projektu lub samej inwestycji, poręczenie kredytów lub 
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wsparcie fi nansowe udzielane przez skarb państwa czy preferencyjne 
pożyczki dla strony publicznej przeznaczone na wkład publiczny;

• rozwijanie spójnego systemu dla projektów hybrydowych; 
• bardziej przyjazna polityka kredytowa banków wobec podmiotów 

prywatnych, chcących uczestniczyć w tego typu projektach,
• opracowanie na szczeblu centralnym aktualnej bazy o projektach PPP 

realizowanych w skali całego kraju, która byłaby podstawą do kom-
pletnych analiz w tym zakresie;

• stworzenie bazy tak zwanych dobrych praktyk, ogólnie dostępnej za-
interesowanym podmiotom, a także katalogu standardów postępowa-
nia, procedur oraz wzorów dokumentacji (przetargowej czy wzorów 
umów);

• działania zmierzające do poprawy współpracy publiczno-prywatnej, 
szczególnie prowadzące do zwiększenia poziomu zaufania pomiędzy 
podmiotami publicznymi i prywatnymi.

W dobie współczesnych przemian i problemów gospodarczo-ekonomicz-
nych partnerstwo publiczno-prywatne powinno być traktowane jako istotna 
forma realizacji inwestycji infrastrukturalnych i usługowych niezbędnych do 
poprawy świadczenia usług publicznych. Koniecznością staje się zatem pro-
wadzenie dalszych pogłębionych analiz zasadności i użyteczności tej nowej 
formuły realizacji usług publicznych, a także realizowanie kolejnych badań 
weryfi kujących przedstawione w opracowaniu warunki efektywnej współ-
pracy i propozycje działań umożliwiających rozwój tego zjawiska w przyszło-
ści w Polsce.
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