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Szanowni Państwo,

Jedną z bolączek polskiego rynku PPP jest brak finansowania dla zawartych umów. Słabość w systemie finansowania
tego typu transakcji ujawniała się zarówno po stronie publicznej – mały wkład własny, jak i po stronie prywatnej – brak
kredytu. Szczęśliwie, na doświadczeniach w obszarze PPP, powstaje kompleksowa oferta instytucji finansujących.

W tym kontekście warto również wrócić do założeń na jakich opierać mogą się przedsięwzięcia PPP w obszarze ochrony
zdrowia, które wciąż czekają na swoją szansę.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania Forum PPP.

Bartosz Korbus
Redaktor Naczelny
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Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą Banku Gospodarstwa Krajowego, który zgodnie ze swoją misją przygotował usługi finansowe skierowane zarówno do podmiotów publicznych, jak i partnerów prywatnych. Doświadczenia w realizacji przedsięwzięć PPP zainspirowały również Siemens Finance do przedstawienia oferty finansowej dla sektora publicznego i prywatnego. Co istotne, w kontekście opisywanych w niniejszym numerze Forum PPP kolejnych doświadczeń
Siemens Sp. z o.o. i Siemens Finance Sp. z o.o., w obszarze efektywności energetycznej, Siemens Finance nie wyklucza
współpracy również z innymi partnerami prywatnymi w obszarze finansowania inwestycji PPP. Warto zapoznać się z nowymi możliwościami pozyskania finansowania przedsięwzięć PPP, ponieważ rynek projektów rewitalizacyjnych wydaje
się coraz bardziej obiecujący dla samorządu i przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w rozwoju zdegradowanych obszarów miejskich, nawet jeśli część z nich znajduje się w dyspozycji sektora prywatnego.
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Modele PPP stosowane
w sferze ochrony zdrowia

W polskiej, europejskiej, a nawet światowej literaturze
przedmiotu1, można znaleźć co najmniej kilka podstawowych modeli partnerstwa publiczno-prywatnego, które
są stosowane w sferze ochrony zdrowia. Niemniej jednak,
najprostszy możliwy podział modeli PPP w ochronie
zdrowia, to podział ze względu na zakres przedmiotowy
umowy o PPP. W ramach niego można wyróżnić model
infrastrukturalny oraz model zintegrowany. Istota pierwszego z nich sprowadza się do tego, iż podmiot prywatny
buduje, a następnie utrzymuję i zarządza danym obiektem szpitalnym. Z kolei w modelu zintegrowanym podmiot prywatny oprócz zadań inwestorskich bierze na siebie dodatkowo odpowiedzialność za dostarczanie usług
medycznych. Niektórzy autorzy, głównie w literaturze zagranicznej, obok modelu infrastrukturalnego oraz zintegrowanego wyróżniają także model operatorski, który
polega na przekazaniu podmiotowi prywatnemu wyłącznie zadań zarządczych nad istniejącą już placówką medyczną. Takie rozwiązania były stosowane m.in. w Szwecji
oraz we Włoszech i określane są mianem franchising’u2.
Większość uwagi w literaturze przedmiotu poświęca się
jednak modelowi infrastrukturalnemu oraz zintegrowanemu, więc one będę przedmiotem szerszych rozważań.
1

2

M. Mckee, N. Edwards, R. Atun, Public-private partnerships for hospitals, “Bulletin of World Health Organization” 2006, vol. 84, nr 11, s.
890-896. Dostępny w Internecie: <http://www.scielosp.org/pdf-/
bwho/v84n11/v84n11a14.pdf> [dostęp 13.06.2015]; D. Montagu, A.
Harding, A zebra or a painted horse? Are hospital PPPs infrastructure
partnerships with stripes or a separate species?, “World Hospitals and
Health Services” 2012, Vol. 48 Nr 2., s. 15 i n. Dostępny w Internecie: <http://www.shopsproject.-org/sites/default/-files/resources/
Montagu%25-20Harding%202012.pdf> [dostęp 13.06.2015].
M. Mckee, N. Edwards, R. Atun, Public-private… op. cit., s. 891.; Model
operacyjny jest również wyróżniony w Raporcie Platformy PPP z analiz przedrealizacyjnych dla pilotażowego projektu w sektorze ochrony
zdrowia pn.”Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu”, s.
18. Dostępny w Internecie <http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/
Documents/20141106_raport_z_etapu_I.pdf> [Dostęp 14.06.2015].

Przewiduje się jednak, że w przyszłości większość projektów PPP w ochronie zdrowia nie będzie ograniczała się jedynie do budowy bądź renowacji placówek medycznych.
Obecnie władze publiczne poszczególnych państw, w tym
Polski, widzą w partnerstwie publiczno-prywatnym nie tylko szansę na zmniejszenie kosztów budowy i utrzymania
infrastruktury, ale także szansę na rozwiązanie wielu problemów związanych z bezpośrednim świadczeniem usług
medycznych i około medycznych. Zdaniem M. Bejma, dostarczanie świadczeń zdrowotnych przez podmiot prywatny będzie integralną częścią nowej generacji projektów
PPP w ochronie zdrowia5.
Podobne stanowisko zajęła pod koniec 2013 r. Agencja
Wykonawcza do spraw Zdrowia i Konsumentów
(EAHC), działająca przy Komisji Europejskiej6. Na pod3
4

5
6

I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińska-Rossi, Alina Sarnacka, Partnerstwo
publiczno-prywatne w Szpitalach, Warszawa 2015, s. 55.
C. Faustino Coelho, C. O’Farrell, Integrated health systems: Lesotho’s
pioneering model, [w:] T. Scobie Oliveira, A. Buckholtz (red), Health
PPP’s, “Handshake” – IFC’s quarterly journal on public-private partnerships, 2011, s. 32, dostępny w Internecie <http://www.ifc.org/
wps/wcm/connect/19d4fe8048fbf7-6e87abef28c8cbc78b/Handshake3_Health_WEB.pdf?MOD=AJPERES> [dostęp 05.06.2015];
M. Bejm, PPPs in the healthcare sector, s. “PPP Magazine” Spring 2013,
s. 5–6.
European Commission, Health and economics analysis for an evaluation of the Public Private Partnerships in health care delivery across EU,
August 2013, dostępne w Internecie: <http://ec.europa.eu/health/-expert_panel/documents/publications/docs/ppp_finalreport_
en.pdf> [dostęp dnia 10.06.2015].
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Mikołaj Maśliński

Jednym z najprostszych modeli infrastrukturalnych, który
może być wykorzystany przy budowie obiektu szpitalnego, jest model DBFO (Design-Build-Finance-Operate).
W ramach tego typu współpracy, partner prywatny bierze odpowiedzialność za projektowanie, budowę, finansowanie, a następnie utrzymanie obiektu. Specyfika inwestycji w ochronie zdrowia powoduję, że nawet ten
stosunkowo prosty model współpracy PPP może podlegać różnym modyfikacjom. Przykładowo, prace budowlane mogą polegać na budowie nowej placówki, jak również na rozbudowie lub modernizacji istniejącej3. Warto
przy tym zaznaczyć, że znane są przykłady projektów PPP
w służbie zdrowia, w których etap infrastrukturalny zakładał jednocześnie wszystkie trzy wymienione rodzaje prac
budowlanych, tj. budowę nowego niezależnego obiektu,
rozbudowę istniejącego i jednoczesną modernizację
jego pierwotnej struktury4.
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stawie analizy literatury przedmiotu oraz 15 przedsięwzięć PPP w sferze ochrony zdrowia, zrealizowanych
w siedmiu państwach członkowskich UE, EAHC stworzyła listę typowych modeli PPP występujących
w ochronie zdrowia. Ich wykaz został przedstawionych
w poniższej tabeli.
Jak wynika z przeprowadzonej przez EAHC ewaluacji wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w sferze

ochrony zdrowia, można w ostatnim czasie zaobserwować istotną zmianę modeli PPP stosowanych tym sektorze. Mianowicie, typowe infrastrukturalne projekty PPP
(w Wielkiej Brytanii PFI) są zastępowane znacznie bardziej
złożonymi formami współpracy, obejmującymi również
zadania z zakresu świadczenia usług medycznych i około
medycznych. Tym samym jednym z głównych problemów, które dotyczą PPP w ochronie zdrowia, nie jest już
samo zdobycie finansowania projektu.

Tabela 1. Modele PPP w sferze ochrony zdrowia stosowane w państwach członkowskich UE 78910
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Nazwa modelu PPP

Główne cechy

1. Model infrastrukturalny (v. 1)

Budowa obiektu szpitalnego i realizacja działalności obejmującej tzw. hard facility managment 8 (głównie
w ramach modelu PFI).

2. Model infrastrukturalny (v. 2)

Jak wyżej, jednak wykonawcą projektu jest specjalnie utworzona spółka (SPV), której właścicielem jest
podmiot publiczny.

3. Rozszerzony model infrastrukturalny

Rozszerzenie modelu infrastrukturalnego o usługi IT, tzw. soft facility managment 9, a także dostarczenie,
instalacja i utrzymanie części bądź całości wyposażenia medycznego.

4. Model Twin-SPV

Rozdzielenie prac budowlanych od usług medycznych. Podmiot publiczny zawiera dwie odrębne umowy,
z dwoma formalnie różnymi podmiotami (SPV), które mogą jednak należeć do tego samego właściciela10.

5. Model infrastrukturalny wraz
ze świadczeniem usług

Budowa placówki medycznej, która oferuje niezwykle wąski i wyspecjalizowany zakres usług (np. stacja dializ). Oprócz prac budowlanych, w ramach PPP wykonywana jest działalność obejmująca facility managment
oraz usługi medyczne.

6. Model full-serivce PPP (zintegrowany)
w zakresie zapewniania specjalistycznej opieki zdrowotnej

Budowa infrastruktury na potrzeby okręgowego obiektu szpitalnego (odpowiednik szpitala powiatowego/
miejskiego). Ponadto, wykonywanie działalności obejmującej facility managment oraz usługi medyczne.

7. Model full-serivce PPP w zakresie
wysokospecjalistycznej opieki
zdrowotnej wraz z kształceniem
medycznym i R&D

Budowa infrastruktury szpitala klinicznego, a także wykonywanie działalności obejmującej facility managment oraz usługi medyczne.

8. Model full-serivce PPP wdrażany
na wszystkich poziomach opieki
zdrowotnej

Model zintegrowany, w ramach którego przekazywane są zarówno zadania związane z budową i utrzymaniem infrastruktury, jak również zadania w zakresie świadczenia usług medycznych.

Źródło: European Commission, Health and economics analysis for an evaluation of the Public Private Partnerships in health care delivery across
EU, August 2013.

7
8

Tłumaczenie własne.
Hard facility managment – działalność, której zadaniem jest sprawowanie szeroko pojętej opieki nad budynkiem, a w szczególności utrzymanie
instalacji technicznych, otoczenia budynku i innych aktywów materialnych. Zob. Practical Law Dictionary. Glossary of UK, US and international legal
terms, definicja dostępna w Internecie: <http://www.law.academic.ru>.
9 Soft facility managment – działalność w zakresie usług, których prowadzenie jest konieczne dla właściwego funkcjonowania danego obiektu
budowlanego (np. carteing, pralnia, sprzątanie, parking). Zob. Practical Law Dictionary… op. cit..
10 Rozwiązanie zastosowanie m.in. w Portugalii. Co ciekawe, każda z umów zawierana jest na odrębny okres czasu. W modelu portugalskim zastosowano 10 letni kontrakt na usługi medyczne oraz 30 letni kontrakt na budowę i utrzymanie obiektu szpitalnego. European Commission, Health
and Economics… s. 19.
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Rysunek 1. Modele PPP w szpitalnictwie – klasyfikacja ze względu na zakres odpowiedzialności partnera prywatnego

W praktyce znacznie większym problemem jest ustalenie w jaki sposób prowadzić działalność placówek medycznych, aby zoptymalizować ich efektywność11.
Wiele badań potwierdza, że wraz ze wzrostem zakresu usług
dodatkowych przekazywanych partnerowi prywatnemu,
rośnie efektywność całego projektu szpitalnego12. Stąd też
11 European Commission, Health and Economics Analysis for an evaluation of the Public Private Partnerships in health care delivery across EU,
August 2013, s. 38. Dostępne w Internecie: <http://ec.eu-ropa.eu/
health/expert_panel/documents/publications/docs/ppp_finalreport_en.pdf> [dostęp dn. 10.06.2015].
12 I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińska-Rossi, Alina Sarnacka, Partnerstwo… op. cit., s. 57.

wielu autorów dokonując podziału modeli PPP w sferze
ochrony zdrowia, wyraźnie eksponuje możliwość przekazywania zadań związanych ze świadczeniem rozmaitego rodzaju usług. Przykładem takiego podziału jest podział szpitalnych modeli PPP zaproponowany przez I. Herbst,
L. Bogusz, J. Kalecińską-Rossi, A. Sarnacką. Kryterium różnicującym poszczególne warianty PPP jest w tym wypadku
zakres odpowiedzialności partnera prywatnego w okresie
utrzymania infrastruktury13.
Zdaniem wyżej wymienionych autorek, najprostszym
możliwym do zastosowania modelem PPP jest model
13 Ibidem, s. 57.
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Źródło: I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińska-Rossi, Alina Sarnacka, Partnerstwo publiczno-prywatne w Szpitalach, Warszawa 2015, s. 56.
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infrastrukturalny, który w okresie eksploatacji obiektu
ogranicza partnera prywatnego do pełnienia funkcji zarządcy nieruchomości (wspomniane wcześniej hard facility managment). Drugi z wyodrębnionych przez
I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińską-Rossi oraz A. Sarnacką
modeli PPP rozszerza odpowiedzialność podmiotu prywatnego o świadczenie tzw. usług niemedycznych,
które obejmują m.in. żywienie transport, pralnie, usługi
IT oraz sterylizację sprzętu. Ostatnim wyróżnionym
rodzajem PPP jest zintegrowany (kompleksowy) model
PPP (ang. Integrated Public Private Partnership). Obejmuje
on zarówno zarządzanie nieruchomością oraz świadczenie usług niemedycznych, jak również świadczenie
usług typowo medycznych. Autorzy zaznaczają przy
tym, iż zakres świadczeń medycznych może być różny
w zależności od woli stron partnerstwa publiczno-prywatnego14.
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Innym podziałem modeli PPP w ochronie zdrowia jest podział ze względu na sposób wynagrodzenia partnera prywatnego. W literaturze przedmiotu wyodrębnia się trzy ich
podstawowe warianty15. Pierwszym z nich jest opłata za
dostępność. Ten wariant wynagrodzenia wykorzystywany
jest głównie w infrastrukturalnym modelu PPP, który nie
uwzględnia usług dodatkowych. W drugim modelu dochód partnera prywatnego jest uzależniony od rzeczywistego wykorzystania usług, dlatego też płatność zależy
zwykle od liczby wykonanych zabiegów. Trzecim model
wynagrodzenia partnera prywatnego przewiduje tzw.
opłaty kapitacyjne (ang. capitation payment). Ich wysokość
jest bezpośrednio związana z liczbą pacjentów, którzy zamieszkują obszar działalności danego szpitala. W modelu
kapitacyjnym strony partnerstwa mogą przewidzieć mechanizmy korygujące ostateczną wysokość wynagrodzenia (np. w zależności od liczby pacjentów przyjętych spoza
regionu jego wysokość za dany okres będzie rosła lub malała). Powyższy model jest charakterystyczny dla projektów
realizowanych w Hiszpanii (np. Walencja)16.
Wydaje się, że powyższy podział powinien być uzupełniony o czwarty rodzaj wynagrodzenia, a mianowicie wynagrodzenie wynikające z komercyjnego wykonywania
usług lub pobierania pożytków z wybudowanej infrastruktury. Wariant ten z powodzeniem uzupełnia podstawową
formę wynagrodzenia w stacji dializ wybudowanej przez
SP ZOZ w Jaworznie17.
14 I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińska-Rossi, Alina Sarnacka, Partnerstwo… op. cit., s. 55.
15 A. Sarnacka, Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia,
[w:], „Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego”, PARP 2014, nr
11, s. 6 i n., Dostępne w Internecie <http://ppp.parp.gov.pl/uploads/
files/Biu-letyn_PPP_nr_-11.pdf> [dostęp 15.06.2015].
16 I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińska-Rossi, Alina Sarnacka, Partnerstwo… op. cit., s. 59.
17 Informacja uzyskana bezpośrednio od pracownika Stacji Dializ w Jaworznie dnia 17.06.2015.

Nie ulega wątpliwości, że przedstawione powyżej modele wynagradzania partnerów prywatnych są dużym
uproszczeniem całego zagadnienia. Agencja Wykonawcza do spraw Zdrowia i Konsumentów wyraźnie zaznacza, że coraz częściej stosowane płatności od liczby wykonanych zabiegów wymagają ustalenia w umowach
o PPP precyzyjnych procedur kontroli i monitorowania
podmiotów prywatnych. Ponadto praktyka pokazuje,
że niejednokrotnie dochodzi do łączenia różnych rodzajów wynagrodzenia. Takie zjawisko spotykane jest bardzo
często w przypadku najdroższych, wysoko specjalistycznych świadczeń medycznych, które są finansowane na
odrębnych zasadach, często bezpośrednio z budżetu
państwa18. Z drugiej strony, partner prywatny może odzyskać część zainwestowanego kapitału poprzez oferowanie odpłatnych usług medycznych lub innych usług
związanych z funkcjonowaniem obiektu (np. odpłatny
parking, oferowanie usług pralniczych dla innych placówek medycznych, prowadzenie apteki czy też sklepiku
dla gości odwiedzających pacjentów).
Dotychczasowe rozważania odnosiły się do modeli
partnerstwa publiczno-prywatnego, które zakładają budowę infrastruktury szpitalnej a następnie jej eksploatację w celu dostarczania określonych świadczeń zdrowotnych. Wynika to z faktu, iż niedobory infrastruktury
medycznej są największą bolączką systemów zdrowot18 European Commission, Health and economics analysis… op. cit.,
s. 45.
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Modele PPP możliwe do zastosowania
w sferze ochrony zdrowia na gruncie polskich
regulacji prawnych
Na tle przedstawionych modeli partnerstwa publiczno-prywatnego powstaje pytanie o możliwość ich zastosowania w polskich realiach prawnych Nie ulega wątpliwości, że poszczególne rozwiązania przyjęte w innych
państwach (np. w zakresie wynagrodzenia) zależą nie tylko
od regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego, ale także
od organizacji całego systemu ochrony zdrowia. Stąd też
nie wszystkie wcześniej wskazane modele PPP znajdą
praktyczne zastosowanie w Polsce.
Projekty PPP w sferze ochrony zdrowia
zrealizowane w Polsce do końca 2014 r.
Jak wynika z raportu Ministerstwa Gospodarki na temat
rynku PPP, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia
31 grudnia 2014 r. podmioty publiczne ogłosiły łącznie
23 postępowania na wybór partnera prywatnego lub
koncesjonariusza w celu realizacji projektu w sektorze
ochrony zdrowia20. Spośród wyżej wymienionych postępowań, tylko 4 zakończyły się podpisaniem umowy, co
stanowi niecałe 5% wszystkich zawartych umów PPP/
koncesji w latach 2009–2014. Z tej grupy projektów trzy
19 Global health care outlook. Shared challenges, shared opportunities,
Deloitte 2014. Dostępny w Internecie, <https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/dttl-lshc20-14global-health-care-sector-report.pdf> [dostęp
dnia 10.06.2015].
20 Liczba postępowań nie odpowiada liczbie przedsięwzięć. Część
postępowań dotyczyła tych samych projektów. Raport: partnerstwo
publiczno-prywatne w ochronie zdrowia, Warszawa 2012, S. 5. Dostęp
w Internecie <http://ppp.parp.gov.pl/uploads/files/Raport2012.
pdf> [dostęp 14.06.2015].

zostały ukończone i znajdują się w tej chwili w fazie eksploatacji21.
Dwa pierwsze zostały zrealizowane przez SP ZOZ Szpital
Wielospecjalistyczny w Jaworznie. Istotą obu projektów
były roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu,
wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje obiektu szpitalnego w Jaworznie. Pierwszy projekt zakładał
utworzenie stacji dializ oraz poradni nefrologicznej,
a drugi małego oddziału nefrologicznego. Eksploatację
nowych części SP ZOZ w Jaworznie rozpoczęto we wrześniu 2010 r., a łączna wartość obu inwestycji wyniosła ok.
6 mln zł22.
Trzeci zakończony projekt PPP zrealizowała gmina Kobylnica. Powyższa inwestycja polegała na przebudowie Domu
Opieki Społecznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, a jej koszt wyniósł 4,3 mln zł. Przebudowany
obiekt został oddany do użytku w grudniu 2011 r.23
Kluczowym przedsięwzięciem w sferze ochrony zdrowia
jest budowa nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu24. Początkowo rozpoczęcie fazy konstrukcyjnej planowano na październik 2012 r., niemniej jednak do dnia dzisiejszego (czerwiec 2015 r.) nie rozpoczęto prac
budowlanych. Jednym z największych problemów przy
21 Raport na temat rynku PPP i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009–2013, Ministerstwo Gospodarki
2015, s. 10 i n. Dostępny w Internecie <http://www.mg.gov.pl/files/Raport_-rynek_PPP_2014.pdf> [dostęp 15.06.2015].
22 I. Herbst, A. Jadach-Sepioło, Raport ze studiów… op.cit., s. 14 i n.
23 Ibidem, s. 21 i n.
24 Raport z poprawności przeprowadzenia procedury wyboru partnera
prywatnego dla Przedsięwzięcia pn. „Budowa Szpitala Powiatowego
w Żywcu” pod kątem wykorzystania dobrych praktyk w projektach
hybrydowych oraz projektowania rozwiązań na przyszłą perspektywę
budżetową, czerwiec 2011. Dostępny Internecie <https://www.ppp.
gov.pl/Publikacje/Documents/Raport_przeprowadzenia_%20pro-cedury_zywiec_240811.pdf> [dostęp 15.06.2015].
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nych, a z drugiej strony zaspokojenie potrzeb w tym zakresie wymaga największych nakładów finansowych19.
Stąd też tego rodzaju współpraca oparta o PPP jest najczęstszym przedmiotem badań w literaturze polskiej
i zagranicznej. Nie można jednak zapominać, że zadania
publiczne ze sfery ochrony zdrowia dotyczą także realizacji programów zdrowotnych niekoniecznie bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług medycznych. Przed władzą publiczną istnieje wiele zadań
w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, czy
też profilaktyki (np. badania). Stąd też w zależności od
rozumienia pojęcia partnerstwa publiczno-prywatnego,
można teoretycznie kwalifikować jako odrębny model
PPP w służbie zdrowia model związany z realizacją zadań o charakterze miękkim (np. promocja zdrowia itp.).
Wydaje się, że do tego typu działalności szczególnie
predysponowane są wszelkiego rodzaju podmioty ze
sfery non-profit (np. fundacje lub stowarzyszenia działające na rzecz ochrony zdrowia).
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mają na celu zwiększenie skuteczności i efektywności
podmiotów publicznych w trakcie realizacji przedsięwzięć
PPP w ochronie zdrowia.
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realizacji powyższego przedsięwzięcia okazało się uzyskanie zamknięcia finansowego. Niewątpliwe przyczyną trudności w tym zakresie jest wysoki koszt inwestycji (120-170
mln zł, choć niektóre źródła podają nawet 220 mln zł). Co
więcej, w tym przedsięwzięciu zastosowano zintegrowany
model PPP25. Oznacza to, że podmiot prywatny oprócz odpowiedzialności za wybudowanie i utrzymanie obiektu,
przejął również zadania związane z dostarczaniem usług
medycznych. Wobec powyższego projekt Szpitala w Żywcu jest nieporównywalnie bardziej złożony niż projekty realizowane w Jaworznie czy Kobylnicy. Nie ulega przy tym
wątpliwości, że pomyślne przeprowadzenie powyższego
projektu może być pozytywnym impulsem do podjęcia
starań o realizację podobnych projektów.
Znikoma liczba przedsięwzięć PPP w ochronie zdrowia
utrudnia przeprowadzenie rzetelnych badań o charakterze
case study, które pozwoliłyby stworzyć miarodajny katalog
modeli PPP możliwych do zastosowania w Polsce. Na tym
tle powstaje pytanie o przyczynę takiego stanu rzeczy. Jak
wynika z raportu przeprowadzonego dla Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, projekty ze sfery ochrony
zdrowia są uznawane przez przedstawicieli podmiotów
publicznych za jedne z najbardziej predystynowanych do
realizacji w formule PPP26. Co więcej, liczba dotychczasowych postępowań o wybór partnera w przedsięwzięciach
szpitalnych skłania do wniosku, że podmioty publiczne są
gotowe stosować PPP jako formę organizacyjno-prawną
realizacji zadań publicznych. Gdzie zatem tkwi przyczyna
tak niewielu inwestycji PPP w ochronie zdrowia? Niestety,
analiza podstawowych aktów prawnych zaliczanych do
publicznego prawa ochrony prowadzi do wniosku, iż częściowo może być to spowodowane obecnymi uwarunkowaniami prawnymi. Podejmowane są jednak kroki, które
25 I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińska-Rossi, Alina Sarnacka, Partnerstwo… op. cit., s. 44.
26 Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych sporządzony na potrzeby analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014, s. 4041. Dostępny w Internecie: <http://ppp.parp.gov.pl/uploads/files/
Raport_podmioty_publiczne_2014.pdf> [dostęp dnia 15.06.2015].

W ciągu ostatnich lat dyskusja na temat modelów PPP, które mogą być stosowane w ochronie zdrowia w Polsce
znacznie się rozwinęła. Jeszcze kilka lat temu, autorzy całkowicie pomijali tę kwestię27 albo poświęcali jej niewiele
miejsca28. Wynikało to prawdopodobnie z faktu, iż w pierwszej dekadzie XXI wieku partnerstwo publiczno-prywatne
było rozwiązaniem na tyle nowym i nieznanym, że samo
w sobie stanowiło konkretny model realizacji zadań publicznych. Oczywiście wielu autorów badało różne modele
PPP, aczkolwiek żaden z nich nie zawężał badań wyłącznie
do sektora ochrony zdrowia.
Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym w literaturze przedmiotu zaczęły
pojawiać się próby „modelowania” przedsięwzięć PPP
ze sfery ochrony zdrowia. Punktem wyjścia było wskazanie, iż mogą one być realizowane w formie zinstytucjonalizowanej lub umownej29. W związku z wszczęciem pierwszych postępowań na wybór partnera prywatnego do
projektów szpitalnych, niektórzy autorzy zaczęli wyróżniać
modele współpracy PPP w oparciu o tryb w jakim dokonywano wyboru partnera30.
W chwili obecnej, kluczowe znaczenie odgrywa podział
modeli PPP odnoszący się bezpośrednio do inwestycji
w infrastrukturę szpitalną (zob. rozdział 2 pkt 1.2). Podstawą podziału jest w tym wypadku zakres odpowiedzialności partnera prywatnego w okresie utrzymania infrastruktury. Jak wspomniano już w wcześniej, w ramach tego
kryterium wyróżnia się model infrastrukturalny oraz model
zintegrowany. Czasem dokonuje się wyodrębnienia modelu pośredniego (mieszanego), tj. modelu infrastrukturalnego z usługami niemedycznymi. Na łamach różnych
publikacji powyższy podział i jego wariacje są promowane
przez autorów monografii Partnerstwo publiczno-prywatne
w szpitalach, a przede wszystkim przez I. Herbst oraz
A. Sarnacką31.
27 I. Skubiszak-Kalinowska, Budowa szpitala w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego, Zamówienia Publiczne Doradca 2011, nr 10,
s. 72 i n.
28 R. Cieśak, Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia cz. II,
Dom Wydawniczy ABC, Serwis Prawo i Zdrowie, V 2006, Dostępne
w Internecie: <http://kdg.waw.pl/uploads/articles/13.pdf> [dostęp
18.06.2015].
29 I. Herbst, J. Kalecińska (red), PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach, Warszawa 2011.
30 U. Paszko, Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia, „Zamówienia Publiczne Doradca” 2012, nr 6, s. 73–74.
31 I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińska-Rossi, Alina Sarnacka, Partnerstwo… op. cit., s. 57; A. Sarnacka, Partnerstwo publiczno-prywatne
w ochronie zdrowia, [w:], „Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego”, PARP 2014, nr 11, s. 6 i n., Dostępne w Internecie <http://
ppp.parp.gov.pl/uploads/files/Biuletyn_PPP_nr_-11.pdf> [dostęp
15.06.2015].
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Rysunek 2. Modele PPP możliwe do zastosowania w sferze ochrony zdrowia w Polsce. Opracowanie własne.

ModelePPPmoǏliwe dozastosowaniawsferzeochronyzdrowiawPolsce

1)Twarde
modelePPP

b)infrastrukturalny

Według podobnego kryterium, modele partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia wyodrębnia
R. Cieślak. Używa on jednak innej nomenklatury. W jego
koncepcji model przypominający model zintegrowany nazywa się „wariantem pełnym”, a model infrastrukturalny
„wariantem opłaty za dostępność”. Dodatkowo R. Cieślak
wyróżnia „wariant operatorski”32.
Choć oba podziały są względem siebie komplementarne,
to nawet w przypadku ich połączenia nie tworzą podziału
logicznego, który w sposób wyczerpujący i rozłączny
przedstawiałby wszystkie możliwe modele współpracy
PPP w ochronie zdrowia w Polsce33. Należy bowiem wyraźnie podkreślić, że oba podziały ograniczają się wyłącznie
do przedsięwzięć infrastrukturalnych. Tym samym pomijają pewną grupę przedsięwzięć, które niekoniecznie muszą
być związane z budową lub obsługą infrastruktury. Mowa
tutaj o projektach „miękkich” (np. promocja zdrowia, badania profilaktyczne), ale podejmowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wydaje się, że podstawą
do ich realizacji może być ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie34.
Zgodnie z art. 11 ust. 5. u.d.p.p. wspieranie oraz powierzanie zadań przez organy administracji publicznej może nastąpić na zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie
publiczno-prywatnym. Z kolei art. 4 ust. 1. u.d.p.p. w sferze

32 R. Cieślak, Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia, „Medical Maestro Magazine” 2014, vol 2., s. 204–206. Dostępny w Internecie <http://www.kdg.waw.pl/uploads/articles/2014_8.pdf> [dostęp 15.06.2015].
33 Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2007, s. 56–57.
34 T.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z poźn. zm. (Dalej: u.d.p.p.).

c)infrastrukturalny
zusųugami
medycznymi

d)kompleksowy

zadań publicznych jednoznacznie wskazuje zadania ze
sfery ochrony i promocji zdrowia.
Takie podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego
w ochronie zdrowia nie miało w Polsce jeszcze miejsca –
zarówno w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym.
Biorąc natomiast pod uwagę wartość takich projektów,
mogą one być porównywalne do zakończonego już projektu w Jaworznie czy Kobylnicy (ok. 5 mln zł). Z pewnością taki model współpracy wymaga szerszych badań, aczkolwiek z prawnego punktu widzenia wydaje się być
dopuszczalny. Czy będzie jednak zainteresowanie ze strony organizacji pozarządowych? Trudno w tej chwili ostatecznie ocenić. Niemniej jednak powyższy model współpracy może być rozwiązaniem stosowanym w celu
realizacji części zadań określonych w samorządowych programach zdrowotnych.
Celem podsumowania dotychczasowych rozważań, można zaproponować nową klasyfikację modeli PPP w ochronie zdrowia. Opiera się ona w znacznej mierze na koncepcji cytowanych wcześniej autorów, tj. I. Herbst L. Bogusz,
J. Kalecińskiej-Rossi, A. Sarnackiej, a także R. Cieślaka. Ponadto, należy wyraźnie podkreślić, iż jego struktura była inspirowana klasyfikacją projektów PPP w ochronie zdrowia
przedstawioną przez Bank Światowy35. Mianowicie, w zaproponowanym modelu przyjęto szerokie podejście do
projektów PPP w ochronie zdrowia, które oprócz projek35 Klasyfikacja zaproponowana przez Bank Światowy znajduje się
w publikacji: I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińska-Rossi, Alina Sarnacka,
Partnerstwo publiczno-prywatne w Szpitalach, Warszawa 2015, s. 59.
Niestety autor nie uzyskał dostępu do pierwotnej publikacji Banku
Światowego.
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tów „szpitalnych”, uwzględnia także „projekty związane
z realizacją programów zdrowotnych”36. Tym samym zaproponowana klasyfikacja uzupełnia, a w pewnym zakresie
także porządkuje dotychczasowe podziały. Ponadto, autor
podjął próbę oceny tego, czy wyróżnione w ramach poniższego podziału modele PPP są możliwe do wdrażania
w świetle stanu prawnego obowiązującego aktualnie
w Polsce.
Twarde modele PPP w ochronie zdrowia
Zgodnie z podziałem przedstawionym na rysunku 2, wśród
modeli partnerstwa publiczno-prywatnego, które mogą
być zastosowane w ochronie zdrowia w Polsce, można
wyróżnić twarde modele PPP i miękkie modele PPP.
Twarde modele PPP w ochronie zdrowia, to modele
współpracy partnera publicznego i prywatnego, które ściśle dotyczą infrastruktury służącej realizacji zadań publicznych w zakresie dostarczania wszelkiego rodzaju świadczeń medycznych. W tym modelu odpowiedzialność
podmiotu prywatnego za infrastrukturę przybiera rozmaite formy. Począwszy od zadań zarządczych, poprzez zadania inwestorskie w zakresie renowacji istniejących obiektów lub budowy nowych, a kończąc na zadaniach
polegających na świadczeniu usług niemedycznych i typowo medycznych na terenie danego obiektu. Biorąc pod
uwagę fakt, iż odpowiedzialność podmiotu prywatnego
może kształtować się w różny w sposób, zasadnym jest
wyodrębnienie czterech podstawowych wariantów modelu twardego, a mianowicie a) operatorskiego, b) infrastrukturalnego, c) infrastrukturalnego z usługami niemedycznymi oraz d) wariantu kompleksowego.

Wydaje się, że najlepszą formą prawną do wdrożenia powyższego modelu będzie zastosowanie partnerstwa umownego
w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W myśl art. 2 pkt 4b u.p.p.p. przedsięwzięcie w takim projekcie będzie polegało na świadczeniu usług zarządzania i (lub)
utrzymania określonego obiektu służby zdrowia. Naturalnym
wynagrodzeniem będzie w tym wypadku opłata za dostępność, stąd też umowa o koncesję na usługi raczej nie znajdzie
zastosowania w tym modelu PPP38.

Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 3 (30) 2015

Model operatorski
Jest to pierwszy z wariantów współpracy partnera publicznego i prywatnego, który można wyróżnić w ramach twardych modeli PPP w ochronie zdrowia. Model operatorski
przewiduje możliwość powierzenia partnerowi zarządzania już istniejącą placówką medyczną. W tym przypadku
od operatora wymaga się przejęcia obowiązków podmiotu prowadzącego działalność leczniczą na podstawie infrastruktury publicznej. R. Cieślak podkreśla, że taka forma
współpracy może być formą restrukturyzacji publicznych
placówek ochrony zdrowia37.

36 Wśród przykładowych zadań realizowanych w ramach tego typu
projektów Bank Światowy wymienia: 1) poprawę dostępności produktów leczniczych, 2) podnoszenie świadomości społeczeństwa,
3) zaangażowanie w wymogi jakościowe i regulacyjne, 4) szkolenie
i rozwój. Za: I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińska-Rossi, Alina Sarnacka,
Partnerstwo publiczno… op. cit., s. 59.
37 R. Cieślak, Partnerstwo publiczno…, s. 205.

Jeśli chodzi o podmioty, które mogą występować w tym
modelu po stronie podmiotu publicznego, to ich katalog
jest stosunkowo obszerny. Zgodnie z art. 2 u.p.p.p. oraz
art. 9 ustawy o finansach publicznych będą to m.in. podmioty tworzące lub kontrolujące szpitale publiczne: organy administracji rządowej, wojewodowie, JST, jednostki
budżetowe, uczelnie publiczne, a także SP ZOZ i instytuty
badawcze. Dodatkowo art. 2 pkt 2 u.p.p.p. uzupełnia grono
podmiotów publicznych o inne niż wymienione powyżej
osoby prawne, które zostały utworzone w szczególnym
celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym
niemających charakteru przemysłowego ani handlowego,
a ponadto są pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub
pośrednio finansowane w ponad 50% przez inną jednostkę (jednostki) z sektora finansów publicznych, lub
38 M. Wawrzyniak, Obiekty użyteczności publicznej – przedsięwzięcia
ppp z opłatą za dostępność, „Biuletyn PPP” PARP 2014, nr 10, s. 5 i n.
Dostępne w Internecie <http://www.ppp.gov.pl/publikacje/e_przewodnik-/documents/oplata_za_dostepnosc_-parp_nr_10.pdf>
[dostęp 16.06.2015].
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Tabela 2. Struktura modelu infrastrukturalnego zarekomendowana dla projektu pilotażowego w ochronie zdrowia (budowa Szpitala Matki
i Dziecka w Poznaniu).
Model infrastrukturalny
Świadczenie usług medycznych w całości po stronie partnera publicznego. Zakres zadań partnera w ramach PPP ograniczony do zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i utrzymania budynku szpitala w okresie budowy. Ponadto podmiot prywatny będzie odpowiedzialny za jego sprzątanie i utrzymanie zewnętrzne.
Kluczowe elementy zaproponowanego modelu:
1. Płatność za dostępność

Podmiot prywatny będzie otrzymywał wynagrodzenie za prawidłowe funkcjonowanie budynku szpitala.

2. PPP kontraktowe

Województwo nie będzie udziałowcem spółki projektowej – brak jakiegokolwiek udziału kapitałowego.

3. Podmiot publiczny

Stroną umowy o PPP będzie Województwo Wielkopolskie. Uzasadnia to wyższy rating oraz lepsze warunki finansowe.

4. Rola spółki Szpitale Wielkopolski sp. z o.o.

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania i nadzór nad wykonywaniem umowy o PPP.

5. Wyposażenie w sprzęt medyczny

Poza modelem PPP (możliwe finansowanie z funduszy UE) lub umowa o PPP ograniczona do pierwszego utrzymana
w sprzętu (bez jego utrzymania).

Źródło: T. Korczyński, Budowa szpitala w formule PPP – struktura projektu, kluczowe wnioski prawne, Warszawa 2014 39.

posiadają ponad połowę jej udziałów albo akcji, lub

–

sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

–

mają prawo do powoływania ponad połowy składu
organu nadzorczego lub zarządzającego.

W doktrynie nie ma raczej wątpliwości co do tego, że jeżeli celem działania spółki kapitałowej jest prowadzenie działalności leczniczej o charakterze szpitalnym i jest ona kontrolowana w sposób wskazany powyżej przez jednostki
sektora finansów publicznych, to można ją będzie zakwalifikować jako podmiot publiczny w rozumieniu ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Warto również zauważyć, iż umowa o partnerstwo publiczno-prywatne musi przewidywać przekazanie części ryzyka związanego z zarządzaniem i utrzymaniem budynku
na partnera prywatnego. W innym wypadku podstawą do
zawarcia umowy o zarządzanie będzie kodeks cywilny
oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami.
Model infrastrukturalny
Model infrastrukturalny polega na powierzeniu partnerowi
prywatnemu zaprojektowania, budowy lub przebudowy/
remontu,39utrzymania oraz zarządzania nieruchomością.
Bardzo często w tym modelu podmiot prywatny ponosi
ryzyko związane ze sfinansowaniem całego przedsięwzięcia40. W ramach tego wariantu współpracy, pomiot pry39 Dostępne w Internecie: <http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/3_projekt_pilota%C5%B-Cowy_ochrona_zdrowia_Tomasz_Korczy%C5%84ski.pdf> [dostęp dnia 17.06.2015].
40 A. Sarnacka, Partnerstwo publiczno… op. cit., s. 6.

watny odpowiedzialny jest jedynie za techniczną stronę
projektu. Jego głównym zadaniem (poza przeprowadzaniem inwestycji) jest utrzymanie obiektu w odpowiednim
stanie, który gwarantuje jego dostępność i użyteczność.
Odpowiedzialność za świadczenie usług medyczne pozostaje po stronie publicznej, a typową formą wynagrodzenia jest opłata za dostępność infrastruktury41.
Szersze uwagi dotyczącego modelu infrastrukturalnego
zostaną zamieszczone w ramach modelu mieszanego.
Model infrastrukturalny z usługami niemedycznymi
(model mieszany)
Jak sama nazwa wskazuje, jest to model infrastrukturalny
rozszerzony o usługi niemedyczne. Wśród nich można
wymienić m.in. sprzątanie, żywienie chorych, transport
medyczny, pranie, czy też usługi IT42. Jak wskazuje A. Sarnacka, w ramach modelu mieszanego często opłatę za dostępność i utrzymanie infrastruktury łączy się z opłatami
uzależnionymi od wykonania poszczególnych usług43.
Model infrastrukturalny – zarówno w wersji podstawowej,
jak i rozszerzonej – jest najczęściej rekomendowanym modelem PPP w ochronie zdrowia w Polsce. Zdaniem I. Herbst,
L. Bogusz, J. Kalecińskiej-Rossi oraz A. Sarnackiej w obecnych warunkach formalno-prawnych jest on najmniej ryzykownym modelem PPP w projektach szpitalnych44. Przemawiają za nim nie tylko argumenty prawne, ale także
finansowe (łatwiejsze uzyskanie finansowania, niż w przy41
42
43
44

R. Cieślak, Partnerstwo publiczno…, s. 205.
A. Sarnacka, Partnerstwo publiczno… op. cit., s. 6.
Ibidem.
I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińska-Rossi, Alina Sarnacka, Partnerstwo… op. cit., s. 60.
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padku modelu kompleksowego). Jego walory potwierdzają
również wysokie oceny doradców, który zostali wybrani
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla pilotażowego projektu w ochronie zdrowia. Ich zdaniem nowy Szpital
i Matki i Dziecka w Poznaniu powinien być realizowany
właśnie w tym modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Poniżej przedstawiono strukturę modelu infrastrukturalnego zarekomendowaną dla poznańskiego Szpitala.
Model infrastrukturalny jest modelem dość elastycznym,
który pozwala na wiele rozwiązań prawnych – zarówno
w sferze własnościowej, jak i w zakresie kształtowania wynagrodzenia oraz zobowiązań stron. Ponieważ istnieje
wiele opracowań na temat analizowanego wariantu
współpracy, wydaje się, że warto w tym miejscu więcej
uwagi poświęcić kolejnemu modelowi, a mianowicie modelowi kompleksowemu.
Model kompleksowy (zintegrowany)
W ramach modelu kompleksowego (nazywanego też zintegrowanym), podmiot publiczny powierza partnerowi prywatnemu projektowanie, finasowanie, prace budowlane,
a następnie utrzymanie oraz zarządzanie infrastruktury
i wreszcie udzielanie świadczeń medycznych. Tym samym
pomiot prywatny skupia w swoich rękach także usługi medyczne45.
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Choć powyższe rozwiązanie jest z powodzeniem stosowane za granicą (np. Kanada), w Polsce istnieją poważne
problemy z jego skutecznym wdrożeniem. Warto zauważyć, iż Szpital Powiatowy w Żywcu powstaje właśnie
w oparciu o kompleksowy model PPP. Niestety, wieloletnie
opóźnienie z rozpoczęciem prac budowlanych nad żywieckim szpitalem potwierdza, że przekazanie usług medycznych na podmiot prywatny może znacznie skomplikować realizację całego projektu46.
Gdzie zatem tkwi problem? Jak twierdzi I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińska-Rossi oraz A. Sarnacka, „polski system
finansowania świadczeń zdrowotnych nie sprzyja stosowaniu modelu zintegrowanego PPP w szpitalnictwie.” Pogląd ten podzielają eksperci Platformy PPP, którzy sporządzili raport z analiz przedrealizacyjnych i badań rynku dla
projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu47.

45 R. Cieślak, Partnerstwo publiczno…, s. 204.
46 I. Kaznocha, Szpital w Żywcu miał już przyjmować pacjentów, a budowa jeszcze nie ruszyła, Katowice TVP, 9 kwietnia 2015. Dostępny
w Internecie <http://katowice.tvp.pl/19593057/szpital-w-zywcu-mial-juz-przyjmowac-pacjentow-a-budowa-jeszcze-nie-ruszyla>
[dostęp 19.06.2015].
47 Raport z analiz przedrealizacyjnych…, op. cit., s. 37.

Istota powyższego problemu jest związana z podstawowymi zasadami funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawą udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a Funduszem (tzw. „kontrakt
z NFZ”). Tryb zawierania umów z NFZ szczegółowo określa
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art. 139 ust. 1 tejże ustawy
przewiduje, iż zawieranie przez NFZ umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, odbywa się co do zasady po
przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert
albo rokowań48.
Wskazane przepisy mają fundamentalny wpływ na kształtowanie współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Należy bowiem zauważyć, iż w przypadku
inwestycji infrastrukturalnych w sferze ochrony zdrowia
podmiotem publicznym jest jednostka samorządu terytorialnego lub organ administracji rządowej, który zmierza
do utworzenia podmiotu leczniczego w formie spółki kapitałowej lub jednostki budżetowej (art. 6 u.d.l.). Ponadto,
w myśl przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz art.
2 pkt 1 ustawy o partnerstw publiczno-prywatnym, w charakterze podmiotów publicznych mogą występować medyczne szkoły wyższe (jednostki kliniczne) lub samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Co prawda, na
gruncie art. 2 pkt 1 u.p.p.p. podmiotem publicznym jest
także Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak nie będzie on
występował w charakterze podmiotu publicznego w przypadku typowych inwestycji w sferze ochrony zdrowia. Wy48 Wyjątki od tej zasady przewiduje art. 159 u.d.l. w myśl którego przepisów art. 136 ust. 1 pkt 5 oraz przepisów dotyczących konkursu ofert
i rokowań nie stosuje się do zawierania umów ze świadczeniodawcami: 1) udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; 2) wykonującymi czynności w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, na
zlecenie osoby uprawnionej; 3) do umów, o których mowa w art. 41
ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy o refundacji;
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Konstatując powyższe rozważania należy podkreślić, iż
podmiot publiczny zawierający umowę o PPP/koncesję
nie jest tożsamy z podmiotem kontraktującym świadczenia gwarantowane i wypłacającym partnerowi prywatnemu wynagrodzenie za świadczenie usług medycznych na
rzecz uprawnionych pacjentów. Co więcej, tryb zawierania
umów z NFZ (konkurs ofert albo rokowania) nie pozwala
w żaden sposób zagwarantować partnerowi prywatnemu,
że jego oferta zostanie zaakceptowana.
Jeszcze do niedawna całą sytuację dodatkowo komplikował brak możliwości zawierania wieloletnich kontraktów
z NFZ. Do końca 2014 r. kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia nie mogły być zawierane na okres dłuższy
niż 5 lat, co i tak nie było zadaniem łatwym, bowiem wymagało zgody Prezesa Funduszu. W praktyce najczęściej
zatem występowały umowy na okres od 1 roku do 3 lat.
Krótkotrwałe kontrakty z NFZ, przy długookresowych projektach PPP sięgających co najmniej kilkunastu lat, skutecznie zniechęcały prywatnych inwestorów do udziału
w inwestycjach opartych o model kompleksowy50.
W ostatnim czasie doszło jednak do istotnej nowelizacji
ustawy o świadczeniach zdrowotnych, która daje cień nadziei na wyjście z dotychczasowego impasu, a tym samym
rozwój inwestycji szpitalnych realizowanych w modelu
zintegrowanym. Mianowicie, od 1 stycznia 2015 r. znowelizowany art. 156 ust. 1. u.ś.o.z. dopuszcza zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na czas dłuższy
niż 5 lat, a umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń
zdrowotnych na okres dłuższy niż 10 lat. Zawarcie którejkolwiek z wymienionych umów wymaga zgody Prezesa
NFZ. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy
o świadczeniach zdrowotnych wyraźnie zaznaczono, iż celem powyższej zmiany było dostosowanie okresu, na który
49 I. Kowalska-Mańkowska, Komentarz do art. 97 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, [w:]
Pietraszewska-Macheta Agnieszka (red.), Ustawa o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz,
Warszawa 2015, s. 807.
50 I. Herbst, J. Kalecińska, PPP w systemach ochrony… op. cit., s. 81.

jest zawierana umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu amortyzacji inwestycji podjętych z myślą
o realizacji tychże umów. Ponadto projektodawca podkreślił, iż „wydłużenie okresu na który zawierane mogą zostać
umowy (z NFZ) spowoduje także wzbogacenie mechanizmów finansowania przez rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowy wieloletnie pozwolą także na realne
tworzenie planów długookresowych, zwłaszcza w części
inwestycyjnej, przez ograniczanie obszarów ryzyka (legislacyjnego, organizacyjnego i ekonomicznego)”51.
Trudno w tej chwili ocenić, czy powyższa zmiana zmieni
stosunek inwestorów do zintegrowanego modelu PPP.
Doświadczenia zagraniczne pokazują, że jest to model,
który przynosi największe korzyści ekonomiczne. Niemniej
jednak, brak długoletniej gwarancji na uzyskanie dostępu
do świadczeń realizowanych z NFZ skutecznie zniechęcał
banki od finansowania tego typu przedsięwzięć. Niewątpliwie powyższe zmiany zmierzają w dobrym kierunku i pozwalają wierzyć, że już niedługo w Polsce znaczną funkcjonować pierwsze placówki medyczne realizowane
w oparciu o zintegrowany model PPP.
Miękkie modele PPP w ochronie zdrowia
Miękkie modele PPP w ochronie zdrowia charakteryzują
się tym, iż nie są bezpośrednio związane ze stałą obsługą,
utrzymaniem bądź wykorzystaniem infrastruktury medycznej. W ramach przedsięwzięć realizowanych w tym
modelu dopuszczalne są projekty mające na celu promocję zdrowia lub profilaktykę52. Wydaje się, że podstawą
do ich realizacji jest wspomniana wcześniej stawa z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (zob. uwagi do rozdziału 2 pkt 2.3 in fine).
W tym miejscu należy jedynie zasygnalizować, iż istnieją
wystarczające podstawy prawne do wyodrębnienia tego
typu kategorii. Sposób prowadzenia współpracy w oparciu o ten model, katalog podmiotów, które mogłyby występować w charakterze stron, a także zakres zadań jakie
kwalifikowałyby się do przekazywania w ramach tego modelu wymaga dalszych badań. Stąd też autor niniejszej
pracy pragnie jedynie zasygnalizować możliwość jego wyodrębnienia, jednocześnie zachęcając do podjęcia dyskusji na temat prawnych, ekonomicznych i praktycznych
aspektów jego wdrażania.

51 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2505), s. 28.
Dostępny w Internecie <http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.
xsp?nr=2505> [dostęp 4.06.2015].
52 Zob. klasyfikację projektów PPP w ochronie zdrowia zaproponowaną przez Bank Światowy. I. Herbst, L. Bogusz, J. Kalecińska-Rossi,
Alina Sarnacka, Partnerstwo publiczno… op. cit., s. 59.
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nika to ze specyficznej roli jaką NFZ pełni w systemie
ochrony zdrowia. Mianowicie Fundusz pełni rolę tzw. płatnika, czyli podmiotu odpowiedzialnego za kontraktowanie, kontrolowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej. Z uwagi na uprzywilejowaną pozycję NFZ na rynku
zdrowia ustawodawca zdecydował, iż Fundusz nie wykonuje działalności gospodarczej. Wobec tego Narodowy
Fundusz Zdrowia nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu
przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
i nie może być właścicielem podmiotów wykonujących
działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej49.
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Rozmawiamy z Jackiem Szugajewem
Wiceprezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
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W jaki sposób Bank Gospodarstwa Krajowego może się angażować w realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych prowadzonych przez samorząd terytorialny, szczególnie w obszarze inwestycji publiczno-prywatnych?
Bank Gospodarstwa Krajowego posiada szeroki wachlarz produktów skierowany do jednostek samorządu terytorialnego
(dalej j.s.t.). Oferujemy oczywiście kredyty i obsługujemy emisje obligacji j.s.t, czyli finansowanie dłużne, które jest naszą
specjalnością. Nasz udział w finansowaniu samorządów wzrasta, zresztą taka jest też misja jedynego banku państwowego
w Polsce. Jeszcze nie tak dawno, bo w 2013 r., kształtował się
on na poziomie 10% i dotyczył działań inwestycyjnych sektora samorządowego, w tej chwili jest na poziomie 20% i stale
rośnie. Uczestniczymy również w programie „Inwestycje polskie”. W tym przypadku skupiamy się jednak na finansowaniu
dużych projektów infrastrukturalnych, energetycznych i transportowych. Przeznaczyliśmy na to kwotę 23 miliardów zł,
z czego 1 miliard zł zaangażowany został w projekty dotyczące infrastruktury samorządowej. Jesteśmy bankiem państwowym, którego misją jest rozwój gospodarki oraz infrastruktury
niezbędnej dla jej funkcjonowania, a działania inwestycyjne
samorządów obejmują ważną część rozwoju infrastruktury
publicznej. Niezależnie od finansowania dłużnego, BGK coraz
częściej angażuje się w charakterze inwestora kapitałowego.
Uczestniczymy także aktywnie w procesie tzw. „ufunduszowienia” Polskich Inwestycji Rozwojowych, czyli zmiany formuły działania PIR-u. W jego ramach powstały cztery nowe fundusze, zasilane kapitałem Banku Gospodarstwa Krajowego.
Spośród wspomnianych funduszy, najważniejszym dla samorządu będzie Fundusz Inwestycji Samorządowych (dalej FIS),
wspomagający rozwój infrastruktury na terenie zarządzanym
przez gminy, powiaty i regiony.
Oprócz FIS, PIR zaangażowany jest w działania dwóch Funduszy Inwestycji Infrastrukturalnych: jednego o charakterze dłużnym, drugiego o charakterze kapitałowym. Fundusz Inwestycji
Polskich Przedsiębiorstw (dalej FIPP), również zarządzany przez
PIR, skupiony jest przede wszystkim na wspieraniu kapitałem
istotnych dla rozwoju państwa inwestycji w strategicznych
dziedzinach gospodarki, energetyki i transportu. Co istotne,
FIPP będzie otwarty dla inwestorów innych niż PIR i BGK, które
zainicjowały jego działalność. Chodzi głównie o duże przedsiębiorstwa, aktywne w sektorach objętych wsparciem kapitałowym tego funduszu. Inwestycje, choć wpisane w obszary strategicznie ważne dla gospodarki, prowadzone będą na
zasadach satysfakcjonujących inwestorów.

Czy założeniem jest rynkowa skala zwrotu z kapitału?
Tak. Fundusz oczekuje zwrotu na tzw. godziwym poziomie czy
poziomie rynkowym, choć zapewne innym niż klasyczny private equity, który z reguły zakłada zysk ponad standardowy poziom. Oczekiwany, godziwy zwrot rynkowy jest warunkiem zaangażowania kapitału, jednak wspomniane wyżej cztery
fundusze wspierać będą przede wszystkim inwestycje strategiczne dla gospodarki. W żadnym razie nie mówimy o dotowaniu czy jednorazowym wsparciu przedsięwzięcia. Zakładano,
że zaangażowanie będzie miało charakter klasycznych inwestycji kapitałowych, z oczekiwaniem zwrotu na zasadach rynkowych.
Czy Fundusz Inwestycji Samorządowych w kontekście szeroko rozumianego PPP może inwestować w infrastrukturę, stojąc po stronie publicznej, a Fundusz Inwestycji Przedsiębiorstw Polskich mógłby współpracować z inwestorami
prywatnymi?
Nie zakładamy takiego rozwiązania. Co prawda Fundusz Inwestycji Samorządowych lokuje kapitał po stronie samorządu
w celu ułatwienia prowadzenia inwestycji publicznych, jednak Fundusz Inwestycji Przedsiębiorstw Polskich wspiera
przedsięwzięcia związane z nową infrastrukturą przemysłową,
z nowymi technologiami, technologiami innowacyjnymi,
w konsekwencji pole współpracy z sektorem prywatnym
w przedsięwzięciu PPP jest bardzo ograniczone i mało prawdopodobne w praktyce. Fundusz wspiera inwestycje strategiczne w skali państwa, istotne co do wartości, np. duże bloki
energetyczne, wytwarzanie nowych albo rewitalizację istnie-
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Czy istnieje jakaś szansa, żeby Fundusz Inwestycji Samorządowych otworzył się na partnerów prywatnych w ramach finansowania przedsięwzięć PPP?
Ta inicjatywa jest skupiona na wsparciu samorządów, co nie
oznacza, że BGK jest zamknięty na współpracę w ramach PPP,
aczkolwiek najpewniej będziemy zaangażowani w finansowanie dłużne, w formie kredytowania partnera prywatnego, natomiast sam wkład kapitałowy leży już w gestii sektora prywatnego. Co istotne, BGK udziela długoterminowych kredytów, które
mogą być szczególnie istotne dla przedsięwzięć typu PPP.

jąc bezpośrednio samorząd lub spółki komunalne, w celu
wykorzystania potencjału nieruchomości, jakimi dysponuje
partner samorządowy. Dzięki współpracy lepiej wykorzystany ma być potencjał mienia komunalnego, np. terenów, które można zagospodarować, biorąc pod uwagę ekonomię,
a które nie były tak wykorzystane z braku środków z budżetu
lokalnego. BGK za pośrednictwem funduszu może pojawić
się w takiej sytuacji, jako inwestor dysponujący kapitałem,
który pozwoli uruchomić konieczne inwestycje.
Jeśli samorząd dysponuje nieruchomością z potencjałem
ekonomicznym, może zwrócić się do Funduszu Municypalnego z propozycją współpracy? Jak przebiegają wtedy wzajemne rozliczenia?

Czy Fundusz Inwestycji Samorządowych funkcjonujący, jako
pasywny wspólnik strony publicznej, jest zainteresowany realizacją inwestycji komercyjnych, np. w obszarze uzbrojenia
stref przemysłowych albo rozwoju terenów pod aktywizację
gospodarczą?

Rozliczenia zależą od projektu. Może tak być, że zaangażowanie
samorządu będzie ograniczone do wniesienia nieruchomości,
jako aportu do powstającej spółki celowej. TFI BGK angażuje się
w przedsięwzięcie, jako inwestor obejmujący udziały w spółce
zawiązanej bezpośrednio z samorządem lub spółką komunalną. Rozliczenia zależą od wielu czynników, np. od wartości,
okresu inwestycji, sposobu finansowania przez fundusz itd.

Rozwój terenów pod aktywizację jak najbardziej wchodzi
w skalę działania funduszu. Głównym założeniem jest uczynienie finansowanych inwestycji dochodowymi.

Współpraca zawsze zakłada powołanie spółki projektowej?

Przy zaangażowaniu środków BGK i PIR działają: Fundusz Inwestycji Samorządowych, dwa Inwestycyjne Fundusze Infrastrukturalne i Fundusz Inwestycji Przedsiębiorców Polskich.
Jaka jest zatem pozycja Funduszu Municypalnego i Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem?
Niezależnie od wspomnianych czterech funduszy, oferujemy
samorządom współpracę z Funduszem Municypalnym, którym będzie zarządzać powołane przez nasz bank Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK. Jego podstawowym celem ma być wykorzystanie potencjału nieruchomości
posiadanych przez samorządy, które, borykając się z brakiem
środków, nie są w stanie podejmować kolejnych inwestycji.
Fundusz Municypalny, zasilony pieniędzmi BGK, będzie
wspólnie z samorządem inwestował w projekty nieruchomościowe. Warto podkreślić dużą elastyczność inwestycyjną
z wykorzystaniem powołanych spółek celowych, które fundusz będzie zasilać kapitałowo, jako udziałowiec lub akcjonariusz, lub udzielając finansowania dłużnego. Dzięki temu
samorządy będą mogły prowadzić inwestycje w tym obszarze, a Fundusz Municypalny może występować jako inwestor
w spółkach komunalnych, o ile przedsięwzięcia te dotyczą
rozwoju potencjału ekonomicznego nieruchomości, np. w projektach rewitalizacyjnych. Możliwe są również wspólne inwestycje budowlane, zakładające wynajem stworzonych w ich
ramach powierzchni mieszkaniowych oraz powierzchni usługowych. Fundusz Municypalny zakłada dość szerokie wejście
na rynek nieruchomości, jako inwestor kapitałowy, wspiera-

Tak, przy czym TFI BGK oczywiście oczekuje zwrotu z inwestycji. Zwrot zainwestowanego kapitału osiągany jest dzięki wynajmowi przedmiotowej nieruchomości (np. na cele mieszkaniowe albo na działalność usługową). Istnieje również
możliwość uzyskiwania przez spółkę wynagrodzenia w drodze
opłaty wnoszonej przez gminę lub innego użytkownika, czyli
stworzonej przez spółkę infrastruktury. Możliwy jest też inny
wariant polegający na osiągnięciu zwrotu bezpośrednio z późniejszej sprzedaży infrastruktury wzniesionej w ramach współpracy.
W razie braku możliwości pozyskania środków inwestycyjnych w ramach tradycyjnej gospodarki budżetowej samorząd może zaproponować Funduszowi Municypalnemu
wspólną realizację przedsięwzięcia z obszaru zadań publicznych, jednak z elementami komercyjnymi. Jaki jest mechanizm oceny sensowności zaangażowania się funduszu
w projekt?
Za każdym razem osobno oceniana będzie dochodowość
projektu, skala przedsięwzięcia i czas, na jaki współpraca
może być zawarta. Każdy projekt ze względu na jego naturę,
np. występowanie w jego ramach komponentu mieszkań na
wynajem czy powierzchni usługowych, jest oceniany oddzielnie, natomiast horyzont inwestycyjny, ze względu na naturę rynku nieruchomości, jest dłuższy niż ma to miejsce
w przypadku innych funduszy i często obejmuje okres powyżej 10 lat. Zwrot z kapitału mieści się w przedziale rynkowym:
6–10% rocznie.
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jących mocy produkcyjnych, co połączone może być również
ze zmianą stosowanych technologii na nowocześniejsze czy
bardziej przyjazne dla środowiska.
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Czy w tym przypadku można jeszcze rozmawiać z BGK o kredycie?
Tak, ponieważ dług zawsze może być dopełnieniem kapitału,
który jest potrzebny, żeby inwestycja została zrealizowana.
BGK uczestniczy w projekcie PPP z zakresu drogownictwa,
który jest realizowany w Kamieniu Pomorskim, a jego wartość nie przekracza 10 mln zł. Wynika z tego, że nie tylko największe projekty mogą liczyć na finansowanie? Czy są jakieś
ograniczenia w tym zakresie?
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Nie ma specjalnych ograniczeń w przypadku wartości projektów. Jesteśmy obecni w Poznaniu, największym projekcie PPP
dotyczącym budowy spalarni, wymagającym zaangażowania
kilku innych banków komercyjnych po stronie dłużnej, ale kredytowaliśmy również sektor prywatny, który realizował inwestycję w Sopocie czy Kamieniu Pomorskim, w którym zwycięzca przetargu, spółka prywatna, zobowiązała się sfinansować
całość przedsięwzięcia. W przypadku inwestycji w Kamieniu
Pomorskim dodatkowym elementem było 50% dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu zewnętrznego, które ma wpłynąć po zakończeniu realizacji inwestycji. Jak widać, przedział
wartości projektów PPP jest dosyć duży. Dlatego można wskazać, że w przypadku rozmiaru projektów nie ma w BGK odgórnie narzuconych ograniczeń. Ważna jest dla nas funkcja konkretnego projektu oraz jego znaczenie dla lokalnej
społeczności, wpływ na ochronę środowiska czy rozwój innowacyjności. Nasze zaangażowanie z reguły wpisuje się w podstawową misję BGK, jaką jest działanie prorozwojowe, przy
czym rozwój definiowany jest szeroko, również jako przyjazność dla środowiska, innowacyjność, tworzenie nowych
miejsc pracy czy poprawa jakości życia lokalnej społeczności.
To są nasze podstawowe kryteria zaangażowania bez względu
na skalę przedsięwzięcia PPP.

Gdzie najłatwiej z perspektywy przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z BGK nawiązać pierwszy kontakt dotyczący finansowania projektu PPP?
W najbliższym z naszych 16 oddziałów, trzeba udać się bezpośrednio do dyrektora oddziału, który, po zapoznaniu się
z projektem, podejmie decyzję, gdzie będzie on dalej obsługiwany. W przypadku mniejszych przedsięwzięć będzie to
zapewne oddział, do którego sprawa została skierowana.
Ewentualne wsparcie merytoryczne, jeżeli jest konieczne
przy strukturyzowaniu transakcji, zapewnia Departament Finansowania Strukturalnego w Warszawie, gdzie mamy analityków i ekspertów inwestycyjnych. Jeżeli projekt PPP nie wymaga przejęcia przez centralę, przygotowanie części
aplikacyjnej, tj. wniosku kredytowego, odbywa się na poziomie oddziału. Za projekt duży można uznać ten, którego
wartość jest nie mniejszej niż 100 milionów zł, chociaż nawet
tak duży projekt, jak np. rewitalizacja dworca PKP w Sopocie,
został w dużej mierze obsłużony przez nasz oddział w Gdańsku przy wsparciu Departamentu Finansowania Strukturalnego w Warszawie.
Czy przedsiębiorcy starający się o zawarcie umowy o PPP
mogą kontaktować się z BGK jeszcze na etapie negocjacji
z podmiotem publicznym?
Tak, zazwyczaj przedsiębiorca potrzebuje pozyskać finansowanie, a przynajmniej poznać warunki kredytowania,
jeszcze przez złożeniem oferty. Ocena przedsięwzięcia
chłodnym okiem specjalistów w banku na wczesnym etapie może pomóc przy negocjacjach. Namawiamy uczestników dialogu konkurencyjnego, aby rozmowy z bankiem
podjąć w miarę szybko i na możliwie wczesnym etapie formułowania założeń projektu, co ułatwia zdecydowanie negocjacje umowy o PPP oraz pozwala sprawniej pozyskać
finansowanie.

Przedsięwzięć PPP niestety wciąż nie mamy zbyt wielu, co
więcej części z zawartych umów brakuje finansowania. Czy
przedsiębiorcy zamierzający realizować projekt PPP, wpisujący się w misję BGK, mogą liczyć na współpracę?

Czy analiza konkretnego przedsięwzięcia zgłoszonego przez
przedsiębiorcę jeszcze na etapie negocjacji umowy o PPP
jest związana z jakąś opłatą?

Tak, drzwi są otwarte zarówno w warszawskiej centrali, szczególnie w przypadku dużych projektów, ale również w naszych
oddziałach, zlokalizowanych w miastach wojewódzkich. Inwestycję w Kamieniu Pomorskim wspomagał nasz oddział
w Szczecinie, który był zaangażowany w całą procedurę finansowania projektu. BGK dysponuje kadrą w pełni przygotowaną
do obsługi – zarówno w centrali, jak i w oddziałach. W razie potrzeby zespół w centrali naszego banku jest w stanie zaangażować się w ocenę każdego projektu i – choć może to nie zabrzmi skromnie – mogę z dumą powiedzieć, że jest on jednym
z lepszych, jeśli nie najlepszym w Polsce, w tym również wśród
banków komercyjnych, posiadających doświadczenie w finansowaniu projektów PPP.

Nie. Pierwsza rozmowa ma pokazać, czy z naszego punktu
widzenia przedsięwzięcie jest bankowalne, tj. czy będziemy w stanie sfinansować dany projekt, czy spełnia on stawiane przez bank kryteria. Jeśli pierwsza ocena jest pozytywna, to możemy się zaangażować w pracę nad
przedsięwzięciem również na etapie negocjacji umowy
o PPP. Wstępne spotkanie jest o tyle ważne, że projekty
PPP są jeszcze dosyć rzadkie, zatem każdy z nich wymaga
indywidualnego podejścia, a rozmowa i wstępna analiza
dokumentów pozwala nam ocenić już na poziomie oddziału lub centrali, czy BGK może włączyć się w przedsięwzięcie, czy też nie ma ono szans na pozyskanie finansowania.
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Chodzi o zapełnienie luki między czynszami komunalnymi
a rynkiem komercyjnym?
Z punktu widzenia naszych założeń czynsz atrakcyjny nie oznacza np. połowy stawki rynkowej, ponieważ będą to w pełni komercyjne warunki. Oferujemy stabilność umów i bardzo dobrą
jakość lokali za rozsądne stawki. Proponujemy nowe lokale,
oczywiście z czasem będą się one starzały, ale ponieważ zarządza nimi nasza spółka BGK Nieruchomości, można spodziewać
się dbałości o utrzymanie standardu. Co istotne, nasze lokale są
wykończone, gotowe do przyjęcia lokatorów, którym zostaje
jedynie umeblowanie mieszkania.

Jednym ze sztandarowych projektów hybrydowych, finansowanych przez BGK jest projekt „Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie”, jakie są perspektywy kontynuowania doświadczeń BGK we wdrażaniu projektów ze
wsparciem inicjatywy JESSICA?
JESSICA była udanym przedsięwzięciem. Mamy nadzieję, że ta
formuła wsparcia projektów rewitalizacyjnych będzie kontynuowana w nowej perspektywie budżetowej, szczególnie wobec
rozbudzonych oczekiwań samorządów. Utrzymujemy kontakt
z marszałkami województw odpowiedzialnymi za proces wdrażania nowych środków UE w latach 2014–2020, ale na konkretne rozstrzygnięcia trzeba jeszcze poczekać.
Warto jednak zaznaczyć, że instrumenty finansowe mogą być
przydatne również w przypadku wsparcia przedsiębiorców.
Trzeba podkreślić, że umowa podpisana 29 lipca 2015 roku
z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach programu
COSME stwarza MŚP możliwość zagwarantowania spłaty do
80% kredytu zaciąganego w banku komercyjnym, współpracującym w tym zakresie z BGK. Mechanizm regwarancji jest bardzo zbliżony do obecnego projektu gwarancji de minimis, ale
w większej skali niż obecne 60%. COSME jest komplementarne
do programu de minimis, dlatego że nie ma ograniczeń wynikających z zasad pomocy publicznej, a wsparcie może być
udzielone na korzystnych komercyjnych zasadach. Co prawda,
jest to rozwiązanie nieco droższe, ale i tak bardzo atrakcyjne
(opłaty na poziomie 1% rocznie), więc wzbudza duże zainteresowanie banków komercyjnych.
Dziękuję za rozmowę.

Czy istnieje możliwość nawiązania współpracy z BGK na
wczesnym etapie planowania inwestycji, tj. przed jej fizyczną realizacją, co miałoby duże znaczenie dla projektowania
przedsięwzięć PPP, w których część wynagrodzenia partnera
prywatnego polega na możliwości sprzedaży lokali wzniesionych w ramach przedsięwzięcia?
Na początku funkcjonowania funduszu nie jest to jeszcze możliwe. Zależy nam, aby ryzyko pierwszych transakcji było jak najniższe, dlatego skupiliśmy się na lokalach gotowych lub inwestycjach bardzo zaawansowanych, aby szybko zbudować
szeroką ofertę wynajmu. Jeśli planowane projekty będą dosta-

Z Jackiem Szugajewem, Wiceprezesem Zarządu
Banku Gospodarstwa Krajowego rozmawiał Bartosz Korbus.

Partner wydania

Działalność Funduszu Mieszkań na Wynajem zainicjowaliśmy
w roku 2014. Celem tego funduszu jest zaangażowanie BGK
w pobudzenie relatywnie niskiej mobilności społeczeństwa na
rynku pracy, pomoc w podjęciu decyzji o zmianie miejsca zamieszkania w razie znalezienia pracy w innym mieście. Założeniem strategicznym naszych działań jest poszerzenie oferty
bezpiecznego, długotrwałego (4 lata z możliwością odnowienia) najmu mieszkań w rozsądnej cenie i lokalizacji. Naszymi
partnerami mogą być deweloperzy, którzy oferują nam całe
budynki z lokalami w atrakcyjnej cenie oraz lokalizacji. Czynsz,
jaki pobieramy w zakupionych ze środków funduszu mieszkaniach jest na tyle wyważony, aby, zachowując rozsądne stawki
rynkowe, był atrakcyjny dla najemców. Zależy nam również,
aby lokalizacje były dobrze skomunikowane, biorąc pod uwagę dostęp do infrastruktury miejskiej i dojazdów do pracy, co
zapewni zainteresowanie najemców. Niestety nie każdy projekt
te warunki spełnia. Ze względu na swoje cele fundusz swą
działalność rozpoczął w dużych aglomeracjach, zapewniających atrakcyjny rynek pracy. Pierwszy był Poznań oraz Warszawa, gdzie postawiliśmy na tzw. bliskie przedmieścia – nasz wybór padł na Piaseczno, w którym udało połączyć się atrakcyjną
lokalizację dojazdową, wysoką jakość mieszkań i rozsądną
cenę, co ma przełożenie na konkurencyjny czynsz.

tecznie atrakcyjne, np. pod względem komunikacyjnym czy
osadzenia ich w ciekawej infrastrukturze miejskiej, możliwe będzie przeanalizowanie przez BGK zaangażowania na dalszych
etapach. Ponadto jesteśmy w momencie korzystnym dla kupujących mieszkania i naszym celem jest jak najszybsze zbudowanie odpowiedniego zasobu lokalowego, możliwie szybko
dostępnego dla obywateli. W dłuższej perspektywie chcemy
skupić się na wyborze najciekawszych lokalizacji, nie wykluczam, że z czasem rozważymy wcześniejszy etap nawiązania
współpracy z deweloperami.
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Omawiając ofertę BGK, warto wspomnieć Fundusz Mieszkań
na Wynajem. W tym przypadku głównym partnerem są deweloperzy – sektor prywatny, zainteresowani sprzedażą lokali mieszkaniowych?
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Rozmawiamy z Grzegorzem Borowcem
Prezesem Siemens Finance Sp. z o.o.
W jaki sposób Siemens Finance może zaangażować
się w finansowanie projektów PPP i infrastruktury samorządowej?
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Siemens Finance należy do grupy Siemens AG. Od 1999
roku działa na rynku polskim, stale rozwijając się, oferując szeroki wachlarz usług finansowych. Od lat zajmuje
czołowe miejsce w finansowaniu branży rolniczej oraz
poligraficznej. Siemens Finance od wielu lat, jako lider,
finansuje rynek medyczny w Polsce, w tym szpitale państwowe. Zdobytą przez ten czas wiedzę na temat specyfiki rynku publicznego chce rozwijać dalej, poszerzając swoją ofertę i kompetencje. Jako spółka uznaliśmy,
że wspólnie z Siemens Sp. z o.o. jesteśmy w stanie zapewnić sprawdzone rozwiązania technologiczne i finansowe Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST),
w szczególności w projektach PPP oraz przypominających PPP. Samorządy stają przed wielkimi wyzwaniami,
takimi jak potrzeba trwałego zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, rozwój
infrastruktury internetowej, efektywne gospodarowanie gospodarką
komunalną i ściekową.
Jaka jest rola Siemens
Finance Sp. z o.o. w realizacji przedsięwzięć realizowanych wraz z Siemens Sp. z o.o.?
Wspólnie z Siemens Sp.
z o.o. realizujemy projekty z zakresu oszczędności
energetycznych
w budynkach użyteczności publicznej. Od
2011 roku razem zrealizowaliśmy szereg przedsięwzięć w wielu miastach Polski, między
innymi w Kluczborku,
Karczewie, Inowrocławiu, ale także Sosnowcu,
Wołowie czy Świdnicy.

Niebawem ukończymy największą naszą wspólną inwestycję w Bytomiu. Aby sprostać wyzwaniom, które stoją
przed naszymi Klientami, nasze wspólne przedsięwzięcia z zakresu oszczędności energetycznej realizujemy
w formule konsorcjum. Wspólnie z Siemensem, jako wykonawcy zapewniamy realizację inwestycji wraz z jego
finansowaniem w okresie jej trwania, a także w trakcie
wieloletniego zarządzania. Dzięki temu jesteśmy gwarantem trwałości i powodzenia całego przedsięwzięcia.
Formuła PPP daje naszym partnerom narzędzie do realizacji całości procesu inwestycyjnego. Forma dialogu
konkurencyjnego umożliwia dopracowanie zakresu
prac inwestycyjnych, niezbędnych do osiągnięcia
oszczędności energetycznych w budynkach użyteczności publicznej. Wieloletnie projekty PPP stanowią duże
wyzwanie dla każdej ze stron, dlatego tak ważne jest,
aby strony tych umów miały poczucie bezpieczeństwa.
Siemens Finance jest obecny na każdym etapie prac
związanych z finansowaniem przedsięwzięcia.
Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć potrzeby
strony publicznej, a co
za tym idzie, zapewnić
bezpieczne i optymalne
rozwiązania finansowe.
Jakimi zasadami kierujecie się Państwo przy
współpracy z innymi
firmami w celu finansowania przedsięwzięć?
Działając na wymagającym rynku publicznym
wiele się nauczyliśmy.
Zauważyliśmy, że potrzeby inwestycyjne JST
nie ograniczają się jedynie do koniecznych inwestycji w budynki użyteczności
publicznej.
Dziś wielkim wyzwaniem jest gospodarka
wodno-ściekowa oraz
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Co zatem możecie Państwo zaproponować?
Siemens Finance stale rozwija oferowaną paletę usług.
Aktualnie w swojej ofercie posiadamy: leasing, pożyczkę i wykup wierzytelności. Na rynku publicznym
oferujemy również rozterminowanie wierzytelności
czyli, rozłożenie spłaty istniejących wierzytelności na
raty. Każdy z naszych produktów finansowych dopasowany jest do specyfiki rynku, klienta, a także samej
inwestycji.
Nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020 niesie ze
sobą wiele wyzwań, ale również wiele możliwości. Najważniejszym będzie możliwość skorzystania ze środków
unijnych przez JST, w szczególności poprzez zapewnienie środków na wkład własny w inwestycję, a także na
jej realizację, do momentu jej rozliczenia i otrzymania
środków z UE. Jednakże wiele samorządów nie może
sobie pozwolić na dodatkowe zaciąganie długu z uwagi
na wprowadzone regulacje w Ustawie o finansach publicznych. Siemens Finance oferuje wtedy rozłożenie na
raty istniejących zobowiązań samorządów, co pozwala
na skorzystanie ze środków unijnych i dalszy niezakłócony rozwój JST.
Co decyduje o zaangażowaniu środków znajdujących się w gestii Siemens Finance w projekty samorządowe?
Podejmując decyzję kredytową bierzemy pod uwagę
przede wszystkim sytuację finansową JST, wielkość projektu inwestycyjnego, ale również wiedzę i doświadczenie dostawcy.
W jaki sposób wójt, burmistrz czy prezydent miasta,
zamierzający zrealizować projekt PPP lub inną inwe-

Najprostszym sposobem jest kontakt telefoniczny z naszym konsultantem pod numerem 801 502 402 (z telefonów stacjonarnych) lub (89) 534 00 41 (z telefonów
komórkowych). Zapraszamy też na naszą stronę internetową www.siemens.pl/leasing. Zawiera więcej informacji na temat naszej firmy i rozwiązań finansowych,
które oferujemy dla różnych branż polskiej gospodarki.
Jaka może być rola Siemens Finance w rozwoju inwestycji komunalnych, realizowanych nie tylko w formule PPP? Jak przygotować się do współpracy z Państwem?
Siemens Finance staje się rozpoznawalną marką na rynku publicznym. Stale obserwujemy rozwój polskiego
rynku komunalnego mając świadomość, że pomimo
zainwestowania tak dużego kapitału przez JST, rynek
stale potrzebuje nowych inwestycji. Szukamy najlepszych rozwiązań obecnych na rynku, aby móc je stosować z powodzeniem w naszych przedsięwzięciach. Bardzo istotna dla nas jest wiarygodność naszych
partnerów, dlatego zawsze badamy potencjalne podmioty pod kątem ich standingu finansowego i posiadanych referencji.
Jak z propozycją współpracy może wystąpić przedsiębiorca i na co może liczyć, jeśli zamierza zrealizować
projekt PPP lub inny projekt infrastrukturalny z JST?
Przedsiębiorca zainteresowany naszą ofertą może wystąpić po nią tak, jak każda JST. Działając wiele lat na
rynku publicznym Siemens Finance posiada rozległą
wiedzę na temat specyfiki rynku samorządowego i realizowanych inwestycji. Zawsze staramy się, aby projekty, w które się angażujemy, dawały stronie publicznej
dużą wartość dodaną. Zależy nam na budowaniu dobrej współpracy oraz tworzeniu długotrwałych relacji.
Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie
i każdą propozycję współpracy zawsze starannie rozważamy.
Dziękuję za rozmowę.
Z Grzegorzem Borowcem, Prezesem Siemens Finance Sp. z o.o.
rozmawiał Bartosz Korbus.

Partner wydania

Nasi partnerzy to spółki posiadające wieloletnie doświadczenie w swoich branżach, gwarantujące wysoką
jakość wykonywanych przez siebie prac. Wieloletnie
umowy wiążące nas ze stroną publiczną sprawiają, że
chcemy współpracować z tymi podmiotami, które są
w stanie zagwarantować wszystkim stronom kontraktu
sprawdzone technologie oraz jakość usług na najwyższym poziomie. Dlatego naszych partnerów dobieramy
starannie, sprawdzając ich wiarygodność i doświadczenie w branży.

stycję infrastrukturalną może nawiązać kontakt z Siemens Finance i na co może liczyć?
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zapewnienie szybkiego internetu w gminach i miastach. Dbanie o rozwój społeczności lokalnej i poszanowanie przyrody to bardzo bliskie nam problemy. Uważamy, że jako część koncernu Siemens posiadamy
odpowiednią wiedzę i dysponujemy środkami w celu
wspierania JST w tego typu inwestycjach.
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Trzej muszkieterowie
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Rozmawiamy z Zarządem
Polskich Inwestycji Publiczno-Prywatnych SA

Jak się zaczęła Wasza przygoda z PPP? Było tak – dawno,
dawno temu, za górami, za lasami ...?
HUBERT DRABIK: W zasadzie tak (uśmiech). To bardzo długa
i barwna historia, która rozpoczęła się w 2001 roku, kiedy
poznałem Bartka Korbusa, który był jedną z pierwszych
osób w Polsce chcących zdobyć i poszerzyć jeszcze wtedy
unikalną wiedzę o PPP oraz przekazać ją administracji publicznej i biznesowi. Bartek, z charakterystyczną dla siebie pasją, tłumaczył mi, że po prostu logiczniej i mądrzej jest powierzyć pewne zadania publiczne partnerom prywatnym.
Administracja może czerpać z PPP ogromne korzyści ekonomiczne i społeczne. Wystarczy tylko zrozumieć, że warto
pozwolić przedsiębiorcom uczciwie zarobić za rzetelnie
zbudowaną infrastrukturę i świadczone przy jej wykorzystaniu usługi publiczne. Co ciekawe, PPP powstało i najlepiej

się rozwija nie w biednych krajach, tylko w tych najbogatszych, gdzie rozumie się wartość dodaną, powstałą dzięki
współpracy z przedsiębiorcami, a to jest istotą PPP skupionego na generowaniu „value for money”. Wtedy zrozumiałem, że to jest ta moja obywatelska idea, którą chciałbym
promować w życiu społecznym, w którą się zaangażuję,
gdyż od początku byłem przekonany o skuteczności PPP. To
jest po prostu logiczne, że specjaliści z firm prywatnych
mogą sprawniej niż administracja zorganizować proces
świadczenia usług publicznych. PPP pozwala sektorowi
publicznemu pozyskać środki finansowe na nowe inwestycje i jednocześnie uniknąć kłopotu z kosztami zarządzania
i eksploatacji, a w konsekwencji braku środków na inne potrzebne inwestycje – co jest problemem obecnego tradycyjnego modelu budżetowego, generującego tak duży
dług publiczny. Wtedy też pojawił się pierwszy pomysł na
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A co Was skłoniło do stworzenia Polskich Inwestycji
Publiczno-Prywatnych SA?
MACIEJ UCIECHOWSKI: Hubert przez te wszystkie lata opowiadał o PPP z ogromną pasją. Przy okazji różnych spotkań
tłumaczył dlaczego to jest tak korzystne rozwiązanie dla nas
wszystkich. Snuł wizje i przekazywał nam swój entuzjazm.
Nigdy nie zapomnę tych barwnych i początkowo dla nas
wszystkich trochę kontrowersyjnych przykładów, jak poprawić znacząco rentowność np. w biznesie funeralnym, aby
projekty PPP w tym sektorze były opłacalne zarówno dla
strony publicznej, jak i prywatnej. Na końcu okazało się, że
inspiracją były filmy dokumentalne, które Hubert produkował, gdy pracował w branży telewizyjnej i synergie kosztowe, jakie zdiagnozował na rynku utylizacji odpadów medycznych w związku z dynamicznym rozwojem medycyny
estetycznej. Mnie ujęła ta genialna możliwość generowania
wartości dodanych w projekcie PPP, aby był bankowalny,
a jednocześnie tak efektywnie realizował zadania publiczne.
Pewnego dnia postanowiliśmy z Hubertem, że założymy
fundusz inwestycyjny specjalizujący się w finansowaniu
projektów realizowanych w modelu PPP. I tak w 2014 roku
powstała firma Polskie Inwestycje Publiczno-Prywatne
w formie spółki akcyjnej.
MAREK TARNOWSKI: Od 2013 roku obserwowałem te
dyskusje Maćka i Huberta trochę z boku, podczas spotkań
biznesowych i towarzyskich. Hubert pokazywał i referował wtedy dosyć często wyniki najnowszych badań nad
rynkiem PPP, jakie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
przeprowadził Instytut PPP. Hubert przekonywał Maćka,
że trzeba koniecznie i szybko coś zrobić w obszarze
wspierania PPP, ale mają to być konkretne działania. Miał
na myśli angażowanie kapitału prywatnego i instytucjonalnego w bardzo nowatorski sposób. Pewnego dnia
przyszli do mnie, zaproponowali współpracę i udział
w przedsięwzięciu, jakim są Polskie Inwestycje Publiczno-Prywatne SA. Idea realizowania projektów komunalnych
i infrastrukturalnych w bardzo mądrym i zdrowym modelu, jakim jest PPP, od samego początku była dla mnie niezwykle ciekawa, choć muszę przyznać, że dla typowego

finansisty inwestycyjnego wymagała pewnej elastyczności w sposobie analizowania takich projektów.
Jakie są cele i strategia działania Polskich Inwestycji
Publiczno-Prywatnych SA?
HUBERT DRABIK: Celem działalności Polskich Inwestycji
Publiczno-Prywatnych SA jest zapewnienie proaktywnego wsparcia JST i partnerom prywatnym już w fazie developowania, i w konsekwencji stworzenie rentownych
projektów infrastrukturalnych realizowanych w modelu
PPP. Projekty te będziemy następnie finansować. Uważamy, że PPP będzie kluczowym elementem tworzenia PKB
w Polsce przez następne dziesięciolecia. Jest to wynikiem
potrzeby stabilnego wzrostu PKB w kolejnych latach na
poziomie powyżej 3%, przy jednoczesnym coraz większym deficycie budżetowym. Działalność Polskich Inwestycji Publiczno-Prywatnych SA jest ponadto komplementarna zarówno w stosunku do potrzeb
inwestycyjnych JST, jak i oferty komercyjnego sektora finansowego oraz potrzeb inwestorów branżowych. W ramach Strategii Inwestycyjnej finansowane będą projekty
o określonym poziomie rentowności, w których oczekiwana stopa zwrotu jest adekwatna do ryzyka i oczekiwań
rynku wobec projektów realizowanych w modelu PPP.
Będą to te projekty PPP, które realizują konkretne zadania
publiczne i jednocześnie generują wartości dodane ekonomiczne i społeczne.
MAREK TARNOWSKI: W oparciu o unikalną wiedzę na temat PPP, znajomość specyfiki polskiego rynku zadań publicznych, jak również dzięki ponad dwudziestoletniemu
doświadczeniu biznesowemu, jakie ma każdy z nas, oferujemy szerokie wsparcie w realizacji zadań realizowanych
w formule PPP, w szczególności finansowanie inwestycji
i zarządzanie stworzoną infrastrukturą. Kreujemy mierzalne wartości dodane na rynku PPP, dzięki czemu w sposób
maksymalnie efektywny generujemy oszczędności, pokonujemy bariery operacyjne, uzyskując oczekiwaną przez
zaangażowane strony rentowność. Dzięki temu udziałowcom i inwestorom gwarantujemy stały i stabilny długoterminowy zwrot z zainwestowanego kapitału.
MACIEJ UCIECHOWSKI: Warto też dodać, że w swojej
działalności przestrzegamy najlepszych praktyk biznesowych i najwyższych standardów etycznych właściwych
dla działalności inwestycyjnej, w szczególności w związku
z realizacją projektów dla sektora publicznego. Polskie Inwestycje Publiczno-Prywatne SA posiadają „Certyfikat
Standardów Jakości i Dobrych Praktyk PPP”. To szczególnie
istotne, gdy stale słyszymy o mitycznym „czwartym P”, ale
faktem jest, że przy ponad 300 zgłoszonych projektach
PPP w praktyce „czwarte P” nikogo nie spotkało. W typowych przetargach zdarza się to niestety częściej.
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powołanie ram instytucjonalnych dla nowoczesnych form
współpracy przedsiębiorców i administracji. Owocem
dwóch lat wzajemnych inspiracji było powołanie do życia
pierwszej pozarządowej instytucji zajmującej się wspieraniem ppp – Instytutu PPP. Ja zostałem prezesem tej instytucji i dzięki temu mam przyjemność obserwowania i uczestniczenia w większości projektów PPP w Polsce. Bartek w tym
czasie zbudował w Instytucie PPP zespół specjalistów, który
kompleksowo obsługuje proces PPP. Naszymi klientami są
zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. To pod egidą
Bartka Instytut PPP kwitnie już od ponad 11 lat, a ja mam zaszczyt mu w tym pomagać.
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Jakie doświadczenie zawodowe mają Panowie za sobą?
HUBERT DRABIK: Jak wspomniałem od ponad 11 lat jestem prezesem Instytutu PPP i współpracuję z samorządami, izbami gospodarczymi i administracją centralną oraz
z partnerami prywatnymi. Uczestniczyłem w licznych projektach z zakresu realizacji zadań publicznych, m.in. w tych,
które dotyczyły tworzenia i finansowania infrastruktury komunalnej i społecznej, projektów w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. W biznesie
działam od początku lat 90. i swoją karierę zaczynałem
w zachodnich koncernach sektora FMCG. Od ponad 15 lat
jestem także związany z rynkiem telewizji i mediów elektronicznych. Miałem przyjemność być dyrektorem zarządzającym HBO Polska, CEO na Europę Centralną w skandynawskim MTG AB, a ostatnio związany byłem z koncernem
Sony Pictures Entertainment jako Director of Media Distribution na Europę Centralną. Swoje doświadczenia dzielę
z innymi, zasiadając w Radach Nadzorczych funduszu inwestycyjnego Ventus Investments SA (OZE) oraz firmy
Energetyczne Centrum (energetyka i paliwa). Jestem absolwentem Executive MBA w London School of Economics and Political Science oraz Wydziału Chemii na Politechnice Warszawskiej. Moją pasją jest łowiectwo
i zabytkowe samochody.
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A Pan, Panie Maćku?
MACIEJ UCIECHOWSKI: Od kilkunastu lat jestem bardzo
aktywnym managerem i inwestorem na rynku niepublicznym i GPW. Uwielbiam innowacje i dlatego zapewne założyłem kilkanaście start-upów, w tym Neotel Communications Polska, Propharma, Interfinance Ukraina, Socatots
Polska, Suno Energy, Energy Investments i kilka innych. Od
początku swojej działalności zawodowej związany jestem
z rynkiem telekomunikacyjnym, technologicznym i kapitałowym, a od 2007 roku z sektorem energetyki i OZE. Ze
względu na swoje doświadczenie moja rola w Polskich Inwestycjach Publiczno-Prywatnych SA to zarządzanie strategiczne i optymalizacja procesów biznesowych oraz operacyjnych. Ukończyłem Zachodniopomorską Szkołę
Biznesu na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Swoją pasję
związaną ze wspieraniem rozwoju biznesu realizuję także
jako członek sieci aniołów biznesu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Panie Marku, a Pan?
MAREK TARNOWSKI: Moją pasją są finanse i wszystkie
aspekty zarządzania finansami. Jestem także aktywnym inwestorem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu
strategicznym i operacyjnym oraz rozwoju przedsięwzięć,
począwszy od stadium pomysłu, kończąc na wyjściu z inwestycji. Uczestniczyłem w tworzeniu struktur finansowych

oraz w zmianie struktury właścicielskiej w wielu bardzo ciekawych firmach należących do sektora mediów i nowoczesnych technologii. Moje skromne sukcesy chyba zostały
zauważone i zaproszono mnie m.in. do Rady Nadzorczej
funduszu inwestującego bardzo aktywnie inwestującego
w energetykę wiatrową Ventus Investments SA. Moje kluczowe zadanie w Polskich Inwestycjach Publiczno-Prywatnych SA to zarządzanie finansowe i rachunkowość zarządcza, analizy przedinwestycyjne, strukturalizowanie
i realizacja transakcji fuzji i przejęć, nadzór właścicielski oraz
przekształcenia formalnoprawne. Ukończyłem kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Executive MBA w programie University of Minnesota (Carlson School of Management / SGH w Warszawie.)
Co jest obecnie największą słabością rynku PPP? Jakie są
bariery w realizacji projektów PPP?
MAREK TARNOWSKI: Jeżeli zgodzimy się, że ideą PPP jest
dążenie, przy realizacji zadania publicznego, do porozumienia, w którym każde ryzyko zostało przeniesione na
ten podmiot, który jest najlepiej przygotowany do tego,
aby nim zarządzać skutecznie i posiada do tego stosowne
narzędzia, to w ten sposób obniżą się łączne koszty przedsięwzięcia. Oczywiście przy zachowaniu optymalnego poziomu zabezpieczenia przed wystąpieniem niekorzystnych okoliczności. Optymalny transfer ryzyka może nie
być związany z całkowitym jego przeniesieniem na jednego partnera. Może się okazać, że podział między stronami
umowy o PPP lub zachowanie pewnych rodzajów ryzyka
po jednej z tych stron jest korzystniejsze. Określenie, kto
ma przyjąć ryzyko w świadczeniu usług lub budowaniu,
obsłudze i utrzymaniu infrastruktury jest często podstawowym zagadnieniem PPP. I tu dostrzegam piętę achillesową
– większość traktuje PPP jako inną, tajemniczą formę sfinansowania projektów bez dodatkowego wysiłku w generowaniu wartości dodanych i zarządzaniu wspomnianymi
ryzykami, w tym ryzykiem popytu. Polskie Inwestycje Publiczno-Prywatne SA widzą swoją bardzo aktywną rolę
w eliminowaniu tej słabości.
Co może przyczynić się do podniesienia zainteresowania PPP wśród potencjalnych partnerów: publicznych,
prywatnych, instytucji finansowych?
MACIEJ UCIECHOWSKI: Moim zdaniem rozwiązaniem jest
zaoferowanie obu stronom gotowych, jak my to nazywamy „formatów”, czyli projektów z dokładnym opisem, co
jest potrzebne, aby projekt się udał i jak my to mówimy:
„złożył się”. Formaty spełniają w PPP dokładnie tę samą rolę
co programy operacyjne i ich szczegółowe opisy w ramach funduszy unijnych. Gdyby nie było tych funduszy
i szczegółowych opisów, jakie projekty są oczekiwane
przez fundatorów z UE, to tysiące z nich w ogóle by nie
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Jak oceniacie Panowie dotychczasowy rozwój rynku
ppp?
HUBERT DRABIK: Na ponad 450 zainicjowanych projektów PPP zawarto jedynie około 100 umów, ale tylko kilkanaście z tych projektów faktycznie się rozpoczęło! Dlaczego? Otóż projekty te w zdecydowanej większości są
nieefektywne ekonomicznie, więc są nieatrakcyjne dla
przedsiębiorców i dla inwestorów. Głównym powodem
jest zły sposób myślenia o tym, jak należy przygotować
efektywny ekonomicznie projekt PPP. Zapomina się
o wartościach dodanych, jakie te projekty muszą generować. I my swoją rolę, jako Polskie Inwestycje Publiczno-Prywatne SA, widzimy w aktywnym zaangażowaniu w kreowaniu i modelowaniu tych projektów od bardzo
wczesnej fazy. Jednym z rozwiązań są formaty, o których
wspomniał Maciek, ale nie tylko. Po prostu wiedza na temat modelowania biznesowego musi zostać ujęta w tych
projektach od samego początku. Jej brak powoduje, że
po rozpoczęciu procedury przetargowej jest już za późno na zmiany. Dlatego nikt nie bierze udziału w procedurze przetargowej albo, jak nawet ktoś ją wygra, to żaden
bank nie chce kredytować danego przedsięwzięcia, albo
żaden fundusz nie chce zainwestować.
Jakimi kryteriami kierujecie się w doborze wspieranych/
finansowanych projektów?
MAREK TARNOWSKI: Pierwszym i oczywistym kryterium
jest możliwość stworzenia ekonomicznie rentownego
projektu na bazie zadania publicznego i infrastruktury komunalnej. Drugim najważniejszym jest otwartość na rzetelną współpracę ze strony przedstawicieli administracji,
szczególnie samorządowej. Partnerzy prywatni to nie „bandyci” czy „złodzieje”. To ciężko pracujący przedsiębiorcy. Bez
ich wysiłku i przedsiębiorczości nigdy nasz kraj nie wyglądałby tak atrakcyjnie, jak teraz. Zmierzamy naprawdę w dobrym kierunku, bo rozwijamy się lepiej niż większość gospodarek europejskich. Dzięki PPP możemy bardzo
dynamicznie przyspieszyć, szczególnie że PPP jest jedną
z najlepszych metod absorpcji środków unijnych. Jest bowiem doskonałym źródłem wymaganego wkładu własne-

go bez obciążania budżetu JST. To taka „ucieczka do przodu” i my zamierzamy ten kapitał prywatny dostarczać na
rynek PPP co najmniej do roku 2020. Po analizie dostępnych dokumentów wyznaczamy w każdym kwartale najlepsze projekty o wartości około 1,2 – 1,5 mld złotych. Nie
wspominając, ile nowych projektów możemy wspólnie
z JST wykreować.
Jakie jest Wasze przesłanie dla innych uczestników rynku PPP?
HUBERT DRABIK: Puentę do tego wywiadu podarował mi
mój serdeczny kolega – Artur Sikorski, który, podobnie jak
my, jest zafascynowany możliwościami rozwoju Polski, do
którego przyczyniłoby się skuteczne zastosowanie PPP.
Otóż w 1933 roku Henry Charles Beck zaprojektował nowatorską mapę londyńskiego metra. Stworzył wykres, który zamiast geograficznego położenia stacji uwzględniał
ich wzajemne relacje przestrzenne. Jego podstawą była
siatka ośmiokąta – linie przebiegały pod kątem 90 lub 45
stopni. Wcześniejsze mapy były bardzo skomplikowane,
bo próbowały wiernie odtworzyć geograficzny przebieg linii i położenie stacji. Dla jadącego pod ziemią pasażera generalnie jest to przecież bez znaczenia. Dzięki rozwiązaniu
Beck’a nowa mapa stała się prosta i klarowna, i w konsekwencji jest standardem w tworzeniu map połączeń komunikacyjnych na całym świecie. PPP jest taką mapą, dodaje wartości, rozwiązuje problem. Co ciekawe, od 2003
roku londyńskie metro funkcjonuje w modelu PPP i umowa operatorska została zawarta na 30 lat. Nie bójmy się realizować takich projektów. Nie miejmy oporów i zastosujmy sprawdzone przez dojrzałe gospodarki i społeczeństwa
rozwiązania, bo inaczej nigdy nie dogonimy czołówki ekonomicznej świata. Byłoby fantastycznie w końcu się w niej
znaleźć, bo jako społeczeństwo zasługujemy na to (szczery
uśmiech).
Dziękuję za rozmowę.
Z Zarządem Polskich Inwestycji Publiczno-Prywatnych SA
rozmawiał Dawid Zalewski

Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych nr 3 (30) 2015

powstało, nikt by ich nawet nigdy nie wymyślił. My wykorzystujemy w Polskich Inwestycjach Publiczno-Prywatnych
SA analogiczny mechanizm. I efekty są niesamowite. Na
początku 2015 roku ogłosiliśmy pilotażowo Ogólnopolski
Program Operacyjny „Sportowa Gmina”. Zapewniliśmy,
jako Polskie Inwestycje Publiczno-Prywatne SA, 100% finansowania dla projektu, który będzie realizowany w modelu PPP. Zapewniliśmy również rzetelnego operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, jaka miała powstać i na
3 testowo zaproszone gminy/miasta po miesiącu w dwóch
były już wyznaczone lokalizacje.
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–

pozyskanie z gruntowego wymiennika ciepła minimalnej ilość energii (ciepła i chłodu) na poziomie 385
tys. kWh/rok,

–

pobranie energii z sieci miejskiej do central wentylacyjnych w ilości nie większej niż 340 tys. kWh/rok,

–

pozyskanie energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych w wysokości minimum 10,5 tys. kWh/rok.
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Całkowita wartość projektu to 17,1 mln zł brutto. W projekcie zastosowano złożony model finansowania opierający
się na wspólnym finansowaniu ze strony właściciela, wykonawcy, NFOŚiGW oraz WFOŚ. Udział dwóch ostatnich podmiotów wynika z faktu modernizacji pod kątem gwarantowanego zwiększenia efektywności energetycznej obiektu.
Zakres prac, prowadzonych bez przerw w obsłudze pacjentów, przedstawia się następująco:
–

zabudowa podcieni i powiększenie powierzchni użytkowej o 531,2 m2, przebudowa podziemia, ocieplenie
budynku, wymiana okien, wymiana wind,

–

patio z rozsuwanym dachem,

–

instalacja centralnego ogrzewania z podziałem na
strefy i pełnym sterowaniem,

–

instalacja wentylacji z rekuperacją i zasilaniem z węzła
cieplnego oraz wymiennika gruntowego,

–

instalacja cwu,

–

zbudowanie węzła cieplnego trójfunkcyjnego o łącznej mocy zainstalowanej 952 kW z zespołami wymienników płytowych oraz zasilaniem zasobników cwu
również z instalacji solarnej,

–

instalacja wymiennika gruntowego o wydajności
cieplnej 244 kW,

–

instalacja ogniwa podwójnego PV/solarnego o powierzchni 80,5 m2,

–

zbudowanie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz instalacja rekuperatorów,

–

pełna wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji poznański POSUM
stał się nowoczesnym obiektem służby zdrowia o znacznie
niższych kosztach eksploatacyjnych na jednostkę powierzchni.

Partner wydania
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REMONDIS AQUA
PARTNEREM
EKOLOGICZNEGO SAMORZĄDU
Polskie samorządy od początku swej działalności poświęcają dużo uwagi inwestycjom w ochronę środowiska. Znaczące wydatki pochłania rozbudowa infrastruktury i systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
Z jednej strony, efektywny system zarządzania usługami
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, z drugiej jednak, inwestycje infrastrukturalne muszą być przeprowadzone z powodów regulacji, jakie Polska zaakceptowała wraz
z przystąpieniem do Unii Europejskiej.
Większość samorządów była wspierana w swych wysiłkach
środkami UE oraz krajowymi dotacjami. Jednak nawet takie
wsparcie nie zwalnia beneficjentów z zapewnienia tzw.
wkładu własnego oraz środków na prefinansowanie.
Warto pamiętać, że zakończenie inwestycji to dopiero początek funkcjonowania infrastruktury, a nieprawidłowa
eksploatacja i zarządzanie generują znaczne koszty, które
ostatecznie spoczywają na barkach obywateli. Złote lata
wsparcia dotacyjnego powoli dobiegają końca.
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Obecnie wiele niezrealizowanych a koniecznych inwestycji będzie musiała obyć się bez zasilania pieniędzmi pub-

Humana, Niemcy
– oczyszczalnia ścieków
Foto: Remondis

licznymi. Samorządy mogą mieć coraz większe kłopoty z zapewnieniem współfinansowania projektów.
Powyższe okoliczności powinny skłaniać gminy do poszukiwania solidnych partnerów prywatnych, dysponujących
kapitałem oraz wiedzą i potencjałem niezbędnym do
efektywnego zarządzania i eksploatacji istniejących już
systemów wodno-kanalizacyjnych. Włączenie prywatnych firm w procesy inwestycyjne i eksploatacyjne odciąża gminy i przedsiębiorstwa wodociągowe.
Pomysł na nawiązanie współpracy z silnym prywatnym
partnerem nie jest nowy. Podczas, gdy w innych krajach
europejskich zaangażowanie firm prywatnych stanowi
obecnie raczej normę niż wyjątek, to polski rynek wod-kan
zdominowany jest przez podmioty komunalne. Co prawda, spółki o kapitale mieszanym powstawały w Polsce już
w latach dziewięćdziesiątych, jednak dopiero teraz stało
się możliwe zacieśnienie współpracy w ramach systemu
stworzonego przez ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi.
Tworzenie podmiotów mieszanych realne jest zarówno na
etapie wspólnego prowadzenia inwestycji (w tym ze środków UE), jak i skupionych na zarządzaniu już istniejącymi

Bursa, Turcja
– oczyszczalnia ścieków
Foto: Remondis
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Oczyszczalnia ścieków w mieście Bremerhaven
Foto: Remondis

Partner prywatny może również przejąć od strony publicznej ciężar inwestycji, które może planować dzięki swej
wiedzy w bardziej racjonalny sposób.
REMONDIS Aqua działa na europejskim rynku wodno-kanalizacyjnym od przeszło 30 lat i bierze udział w licznych
projektach realizowanych wspólnie z samorządami.
Firma zajmuje się planowaniem, finansowaniem, budową
oraz zarządzaniem infrastrukturą komunalną i wyspecjalizowanymi zakładami przemysłowymi.
W ramach tej działalności firma REMONDIS Aqua dostarcza wodę pitną o najwyższej jakości, a wybudowane i eksploatowane oczyszczalnie ścieków chronią środowisko
umożliwiając jednocześnie pozyskiwanie energii.

Zgromadzone doświadczenia sprawiły ze REMONDIS
Aqua jest obecnie czołowym przedsiębiorstwem świadczącym usługi wodno-kanalizacyjne i godnym zaufania
partnerem. Z usług firmy korzystają jednostki samorządowe oraz przedsiębiorstwa. REMONDIS Aqua może wesprzeć działalność samorządów na wielu płaszczyznach,
począwszy od zaopatrzenia w wodę, na gospodarce osadowej skończywszy. Efektywność, opłacalność oraz zrównoważona ochrona zasobów naturalnych stanowią główny obszar zainteresowań REMONDIS Aqua.
Na całym świecie partnerstwo z prywatnymi spółkami
okazuje się doskonałym impulsem do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Inwestycje celowe przyczyniają
się do stworzenia stabilnej podstawy finansowej, a transfer
fachowej wiedzy umożliwia skuteczne przeprowadzenie
projektów.
Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane samorządy oraz prywatnych operatorów sieci wodno-kanalizacyjnych, których celem jest zrównoważony rozwój, ukierunkowany na rozwiązania dostosowane do lokalnych
potrzeb.

Instalacja zaopatrująca w wodę
Foto: Remondis

Mariusz Łozowski
Członek Zarządu
REMONDIS Aqua Sp. z o.o.
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instalacjami. Kluczem do efektywnej i oszczędnej realizacji
zadań publicznych w obszarze wodno-kanalizacyjnym jest
współpraca z doświadczonym partnerem, który ze względu na skalę prowadzonej działalności może zastosować
unikalne rozwiązania technologiczne i organizacyjne,
znacznie polepszające efektywność działań.
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PPP na co dzień

Zamówienia publiczne
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Rewitalizacja obszarów miejskich
przy wykorzystaniu infrastruktury
sektora prywatnego
– zamówienia publiczne i PPP a swoboda zawierania umów

W poprzednim numerze Forum PPP przedstawiliśmy przykłady przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji zrealizowanych w Sopocie i w Gdańsku. Ich ekonomicznym napędem była współpraca władz lokalnych i deweloperów na rzecz uruchomienia
potencjału ekonomicznego nieruchomości publicznych objętych przedsięwzięciem, przy jednoczesnej budowie niezbędnej infrastruktury technicznej. W omawianych przedsięwzięciach kluczową rolę odegrały wkłady własne podmiotów
publicznych – atrakcyjne nieruchomości przeznaczone do realizacji przedsięwzięć PPP. Jednak równie często to sektor prywatny jest w posiadaniu nieruchomości kluczowej dla
przeprowadzenia przedsięwzięcia. Formalnie najprostszym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji samodzielne pozyskanie tej
nieruchomości, jednak bardzo często jest to utrudnione lub
niemożliwe ze względu na brak środków budżetowych. Władze nie muszą jednak rezygnować ze swych planów, muszą
jednak postępować zgodnie z zasadami gospodarności i konkurencyjności postępowania. Należy w tym kontekście rozróżnić co najmniej dwa warianty: aktualny właściciel nieruchomości, rozważanej jako potencjalne miejsce realizacji
przedsięwzięcia PPP, jest zainteresowany uzyskaniem statusu
partnera prywatnego w danym przedsięwzięciu oraz sytuacja,
w której sektor prywatny nie jest zainteresowany uzyskaniem
statusu partnera prywatnego, a jedynie zbyciem przedmiotowej nieruchomości na potrzeby przedsięwzięcia, nawiązując
z podmiotem publicznym porozumienie, na mocy którego to
przyszły partner prywatny ma nabyć nieruchomość, na której
zrealizowane ma być przedsięwzięcie.
Wobec braku środków budżetowych, jakie powinny zostać
przeznaczone na jednorazowy zakup tego typu nieruchomości (i samodzielne wdrożenie inwestycji tradycyjnie lub w formule PPP) pojawia się pytanie, jakie są możliwości nawiązania
współpracy z sektorem prywatnym, w której strona publiczna
mogłaby uzyskać dostęp do atrakcyjnych w jej opinii obiektów, bez zbytniego obciążania budżetu inwestycyjnego. Należy mieć na względzie, że władze publiczne inaczej, niż ma to
miejsce w przypadku działań sektora prywatnego, nie mają
pełnej swobody w wyborze kontrahentów. Związane są w tym

obszarze obowiązkami w zakresie zapewnienia konkurencyjności oraz przejrzystości wydatkowania środków publicznych.
W praktyce, dość często sektor prywatny, jako właściciel nieruchomości położonych na terenach, które mają być objęte procesami rewitalizacyjnymi, gotowy jest, przy okazji realizacji
własnych zamiarów inwestycyjnych, skupionych na celach komercyjnych (np. budowy galerii handlowej czy biur), nawiązać
współpracę z lokalnymi władzami przy zagospodarowaniu
nieruchomości stanowiącej jego własność, zgadzając się na
nasycenie inwestycji komercyjnych elementami infrastruktury
publicznej, która może służyć administracji lokalnej i jednocześnie uatrakcyjnić część komercyjną przedsięwzięcia. Owa
część publiczna może zawierać biura dla lokalnej administracji
(szczególnie tej utrzymującej kontakty z mieszkańcami lub inwestorami), publiczną placówkę edukacyjną (np. przedszkole)
czy placówkę ochrony zdrowia. Ponieważ współpraca tego
typu może być atrakcyjną formułą rewitalizacji centrów miast,
zaspokajając jednocześnie inne potrzeby inwestycyjne strony
publicznej (w zakresie siedziby urzędu czy lokali komunalnych), rodzi się pytanie: czy i w jaki sposób można sformalizować współpracę, w której to przedsiębiorca dysponuje pierwotnie nieruchomością, na której ma być wzniesiona
infrastruktura, którą zainteresowany jest sektor publiczny? Jest
to sytuacja odwrotna do zachodzącej w większości partnerstw
publiczno-prywatnych, gdy wkład własny wnosi podmiot
publiczny.
Administracja musi działać w sposób transparentny i konkurencyjny, posiadając dobre rozpoznanie co do własnych potrzeb, które mają być zaspokojone dzięki przewidywanej umowie z sektorem prywatnym. W najczęściej spotykanym
wariancie, samorządy rozważają czy i na jakich zasadach
w związku z realizacją inwestycji prywatnej (obejmującej część
komercyjną jak i publiczną) (inwestycja) na nieruchomości
prywatnej mogłoby nastąpić nawiązanie współpracy z samorządem (miastem), polegającej na tym, że miasto zobowiąże
się w ramach umowy z inwestorem do uczestnictwa w częściowym zagospodarowaniu powierzchni biurowej i usługowej (najmu części powstałych w ramach inwestycji lokali)
zgodnie z potrzebami lokalowymi miasta (na potrzeby niniej-
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szego artykułu porozumienie to nazwijmy „umową o współpracy”, nie przesądzając na razie o odstawach prawnych tego
kontraktu).
Umowa o współpracy mogłaby hipotetycznie przewidywać,
że miasto wynajmie, a następnie kupi od inwestora określoną
powierzchnię w budynku wzniesionym na terenie prywatnym
(należącym do inwestora). Umowa o współpracy w tym kontekście powinna w interesie podmiotu publicznego, ale i inwestora (któremu zależy na efektywnym zagospodarowaniu czy
raczej skomercjalizowaniu własnej inwestycji), wskazywać
przeznaczenie poszczególnych lokali, standard wykończenia,
a także zasady użytkowania tych lokali przez miasto (lub inny
podmiot publiczny), w tym tytuł prawny do lokali, a także wysokość czynszu, lub zasady jego ustalenia. Można zakładać, że
umowa o współpracy, pierwotnie dotycząca udostępnienia
miastu oczekiwanych lokali, mogłaby dopuszczać ich sprzedaż
na rzecz kontrahenta publicznego (miasta), określając przy
tym zasady sprzedaży, w tym mechanizm ustalenia ceny. Jest
to scenariusz współpracy, będący wynikiem ograniczeń budżetowych, faktycznych stosunków własnościowych w centrach miast, w ramach których samorządy często raczej sprzedają nieruchomości, niż nabywają nowe. Nie mniej ważne, niż
ograniczenia budżetowe, w działaniach administracji jest również zachowanie legalizmu działań administracji w kontaktach
z przedsiębiorcami.
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Kilka kwestii do rozstrzygnięcia
Każdy samorząd planując współpracę z sektorem prywatnym,
na opisanych wyżej zasadach, powinien odpowiedzieć na kilka pytań. Pierwszym z nich jest kwestia czy, a jeżeli tak, to
w oparciu o jakie przepisy prawne możliwe jest zawarcie
wspomnianej umowy o współpracy, pomiędzy inwestorem
prywatnym a miastem? Kolejną kwestią jest zdefiniowanie formy prawnej, jaką przyjąć może taka umowa o współpracy. Najważniejszym pytaniem, w kontekście rozważań o konieczności zastosowaniu formuły PPP (lub innej formy zamówień
publicznych), jest odpowiedź na pytanie, czy zawarcie umowy
o współpracy wymaga zastosowania procedur konkurencyjnych i jak powinny być one wdrożone w zgodzie z prawem.
Należy zastrzec, że dla dalszych rozważań nie jest istotne, czy
umowa o współpracy przybierze formę konkretnych umów
przedwstępnych (najmu, dzierżawy lub sprzedaży lokali), czy
też ograniczy się jedynie do zawarcia listów intencyjnych.
Każde miasto wyposażone zostało w osobowość prawną
(art. 2 ust. 2 u.s.g.)1. Samorząd może zaciągać zobowiązania,
być stroną umów cywilnoprawnych, pozywać, jak i być pozywane. Miasta2 wyposażone zostały również w mienie komu1
2

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm., w skrócie „u.s.g.”
Ze względu na fakt, że procesy rewitalizacyjne przebiegają głownie
w gminach miejskich rozważania odniesiemy do kompetencji gmin
miejskich i kierujących nimi burmistrzów.

nalne, obejmujące własność i inne prawa majątkowe (art. 43
u.s.g.). Miasta mogą nabywać mienie m.in. w drodze czynności cywilnoprawnych (art. 44 pkt. 5 u.s.g.). Zatem, w celu zapewnienia zaplecza lokalowo-biurowego, koniecznego do
wykonywania zadań własnych lub zleconych, miasto może
nie tylko wykorzystywać własne mienie, ale również mienie
nabyte w drodze umów cywilnoprawnych, zarówno przenoszących własność mienia (np. umowy sprzedaży), jak i umów
zależnych (np. najem lub dzierżawa). Umowy dotyczące zarządu mieniem, jak i nabycia mienia komunalnego w imieniu
samorządu, zawiera jednoosobowo burmistrz (wójt, prezydent), albo jego zastępca działający samodzielnie lub wraz
z inną upoważnioną przez burmistrza osobą. Jeżeli umowa
dotycząca nabycia mienia wiązać się będzie z powstaniem
zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest
kontrasygnata skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej (art. 46 ust. 1 i 3 u.s.g.). Z powyższych przepisów wynika,
że w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych, miasto może zarówno kupować nieruchomości gruntowe (pod inwestycje),
budynkowe lub lokalowe, jak również może zawierać umowy najmu/dzierżawy takich nieruchomości. Do zawarcia
tego rodzaju umów, co do zasady, wystarczające będzie samodzielne działanie burmistrza. Do kompetencji rady miasta
zastrzeżone zostało z kolei podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania nieruchomości gruntowych (art. 18 ust. 1 pkt. 9 lit. a u.s.g.). Jeżeli brak uchwały rady
gminy, określającej zasady nabywania nieruchomości na czas
dłuższy niż 3 lata, to do czasu jej uchwalenia zawarcie przez
burmistrza umowy, na nabycie nieruchomości na czas dłuższy niż trzy lata, wymaga zgody rady miasta. Kompetencja
rady miasta nie obejmuje umów dotyczących innych nieruchomości, niż grunty, tj. nieruchomości budynkowych i lokalowych. Nie obejmuje ona również ruchomości. Burmistrz
może zatem samodzielnie zawierać umowy, w drodze których nabywa nieruchomości budynkowe lub lokalowe. Jeżeli
jednak umowa nabycia nieruchomości budynkowej lub lokalowej wiązać się będzie z nabyciem ułamkowej części
grunty, należy przyjąć, że zawarcie takiej umowy podlegać
powinno pod zasady ustalone przez radę miasta w uchwale
wydanej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 lit. a u.s.g., a w razie
jej braku wymagać będzie zgody rady. Wobec przytoczonych regulacji, zawieranie umów najmu czy dzierżawy nieruchomości przez miasto, od podmiotów trzecich, na okres
dłuższy niż trzy lata, jak również umów sprzedaży, podlegać
będzie jedynie procedurze określonej przez radę w stosownej uchwale, a w razie jej braku procedurze ustalonej przez
burmistrza. W praktyce będzie się to wiązać z podjęciem
przez burmistrza negocjacji z właścicielem nieruchomości,
której nabyciem miasto jest zainteresowane. W kontekście
zarysowanych kwestii podkreślić należy, że transakcje prowadzące do nabycia przez samorząd własności nieruchomości
oraz innych praw do nieruchomości (najem, dzierżawa) są
wyłączone spod reżimu ustawy prawo zamówień publicz-
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Uwarunkowania w zakresie nabywania przez
miasto budynków, które dopiero mają powstać,
lub które istnieją, ale wymagają odpowiedniego
przystosowania do potrzeb miasta
Umowa nabycia nieruchomości przez zamawiającego może być
poprzedzona umową przedwstępną. W takim przypadku zarówno umowa przyrzeczona, jak i umowa przedwstępna podlegać
będą wyłączeniu spod obowiązku stosowania u.p.z.p. Dopuszczalność odstąpienia od procedur zamówień publicznych dla
transakcji nabycia (w tym najmu lub dzierżawy) nieruchomości
oraz prowadzącej do tej transakcji umowy przedwstępnej, jak
każdy wyjątek przewidziany w przepisach u.p.z.p., należy interpretować w sposób ścisły. W konsekwencji, możliwość skorzystania z przepisu art. 4 pkt. 3 lit. i u.p.z.p. zależeć będzie od konkretnego stanu faktycznego, w którym odbywa się transakcja.
3

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., w skrócie „u.p.z.p.”

W tym kontekście należy rozważyć dopuszczalność odstąpienia
od stosowania procedur zamówień publicznych dla zawarcia
przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości, która dopiero
ma powstać. Wskazać bowiem należy na inne przepisy u.p.z.p.,
w tym m.in. przepis art. 2 pkt 8 definiującego roboty budowlane
nie tylko opisem przedmiotu prac, ale także wskazaniem, że chodzi o wykonanie takich robót za pomocą dowolnych środków,
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Jeśli
w umowie przedwstępnej zamawiający opisze, jaki obiekt właściciel nieruchomości ma dla niego zbudować czy jak przekształcić istniejąc, będzie to wykonanie robót zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego. Istotna jest tu skala takich
wymagań. Jeżeli przedwstępna umowa najmu lub dzierżawy
nieruchomości, która dopiero ma powstać, w sposób ścisły określa nie tylko powierzchnię tej nieruchomości, ale wskazuje na
standard wykończeniowy, sposób wyposażenia i konieczność
dostosowania nieruchomości do specyficznych potrzeb zamawiającego, to w ten sposób nabiera ona cech umowy o roboty
budowlane.
Omawiane zagadnienie było przedmiotem oceny Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych, sądów polskich, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jedna z pierwszych
spraw, gdzie na ten temat wypowiedziały się organy polskiego
wymiaru sprawiedliwości, dotyczyła umowy zawartej w Poznaniu przez Izbę Celną i właściciela nieruchomości. Izba Celna zainteresowana była nabyciem istniejącej nieruchomości,
ale od sprzedawcy zażądała wcześniej dobudowania do istniejącego budynku dwóch pięter oraz wykonania innych prac
w zakresie przebudowy, wedle szczegółowo określonych wymagań. Wartość nieruchomości dzięki tym pracom, wynikającym z umowy przedwstępnej (i dalszych umów „wykonawczych”), wzrosła trzykrotnie. Taki tok postępowania zaskarżył
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i doczekał się opinii wyrażonej przez Sąd Najwyższy w wyroku z 16 września 2009 r.
(sygn. akt II CSK 104/09). Sąd Najwyższy orzekł, że nie ma znaczenia, że w teorii umowa przedwstępna jest nieodpłatna (a
zatem nieobjęta zamówieniami), a umowa ostateczna dotyczyła przeniesienia własności gotowego obiektu. Sąd Najwyższy podkreślił, że umowa przedwstępna, jak sama nazwa
wskazuje, nie jest umową samodzielną w związku z klauzą
czynności prawnej stron. Jest słusznie uważana za jeden ze
sposobów zawarcia właściwej umowy, zwanej umową przyrzeczoną lub ostateczną. Jej nieodpłatność wiąże się tylko
z tym, że dotyczy zawarcia tej następnej umowy i ona dopiero
realizuje cel gospodarczy dokonywanej czynności prawnej. To
nie znaczy, że z istoty swojej jest nieodpłatna, chyba że umowa przyrzeczona jest nieodpłatna, co byłoby właściwe dla darowizny, ale zapewne nie dla sprzedaży praw do nieruchomości, typowej przecież odpłatnej czynności prawnej (art. 535
k.c.). Zdaniem SN nie można więc wyłączenia spod reżimu zamówień publicznych tłumaczyć nieodpłatnością czynności
pozwanej Izby Celnej, wynikającą z samej umowy przedwstępnej. Umowa ta dotyczy oczywistych relacji gospodar-
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nych (art. 4 pkt. 3 lit. i u.p.z.p.)3. Dotyczy to także umów przedwstępnych, prowadzących do tego rodzaju transakcji, a wyłączenie takie jest w pełni zgodne z przepisami prawa
unijnego w tym zakresie. Zakres wyłączenia jest szeroki, gdyż
dotyczy zarówno nabycia własności i innych praw rzeczowych, jak i praw obligacyjnych do nieruchomości wszystkich
rodzajów (gruntowych, budynkowych i lokalowych). Należy
też wspomnieć, że wyłączenie to stosuje się także do części
nieruchomości, ponieważ zamawiający zwykle zainteresowany będzie nabyciem konkretnej nieruchomości, spełniającej jego indywidualne potrzeby. W konsekwencji „dostawcą”
konkretnej nieruchomości dla zamawiającego może być zasadniczo tylko jej właściciel. Zamawiający ma zatem swobodę podjęcia negocjacji z właścicielami wybranych przez siebie nieruchomości, swobodę co do sposobu prowadzenia
tych negocjacji, jak i możliwość podjęcia całkowicie swobodnej decyzji co do wyboru oferty.
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czych, których celem jest odpłatne nabycie nieruchomości, po
jej uprzednim przebudowaniu i rozbudowaniu, za środki publiczne nabywcy, będącego państwową jednostką organizacyjną. Według SN, na gruncie umowy przedwstępnej zrealizowana więc została na rzecz zbywcy finansowa część całego
przedsięwzięcia, czyli zanim doszło do zawarcia umowy przeniesienia prawa do gruntu i budynku na rzecz pozwanej. Trudno zatem twierdzić, że umowa przedwstępna nie wiązała się
z odpłatnością nabywcy i nie jest tak, jak się podaje w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że zapłata miała nastąpić „po zawarciu przez strony umowy przeniesienia własności nieruchomości”, bo zapłata, co bezsporne – już nastąpiła, finansując
w kwocie zapłaty inwestycję budowlaną.
Innym przykładem, wskazującym na konieczność bardzo zawężonej interpretacji przepisu art. 4 pkt. 3 lit i u.p.z.p., jest sprawa
zakupu budynków dla Sądu Okręgowego w Gdańsku. Z uwagi
na swoją adekwatność do analizowanego stanu faktycznego
celowe jest bliższe omówienie powyższej sprawy, która ostatecznie stała się przedmiotem uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 lipca 2014 r., sygnatura KIO/KD 52/14. Sąd Okręgowy w Gdańsku zakupił kompleks pod nazwą „Centrum
Sprawiedliwości” w Gdańsku, zabudowany zespołem 7 budynków wraz z dostawą wyposażenia, w formie aktu notarialnego
zawartego w dniu 24 maja 2012 r. np. Rep A 3565/2012. Wartość
umowy to 157 mln zł brutto. Zamawiający zastosował art. 4 pkt
3 lit. i u.p.z.p. Grunt, na którym zostało wybudowane „Centrum”,
znajdował się w prywatnych rękach, do czego przyczynił się Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku, działający tak w imieniu
Sądu, jak i w imieniu Miasta Gdańska, jako jego pełnomocnik.
Jak wynika z przytoczonego wyroku KIO Zamawiający, ani zainteresowane poprawą warunków wymiaru sprawiedliwości władze
samorządowe z niewyjaśnionych przyczyn mając do wyboru, co
wynika wprost z ustaleń stanu faktycznego dokonanych przez kontrolującego, możliwość przekazania interesujących zamawiającego działek na rzecz podmiotu publicznego (Gminy, lub Skarbu Państwa) w celu umożliwienia mu realizacji zamierzonej inwestycji,
albo przekazanie działek podmiotowi prywatnemu w celu realizacji
potrzebnej zamawiającemu inwestycji, wybrały ten drugi wariant”.
Takie działanie, zdaniem KIO, jest sprzeczne z zasadą przejrzystości. Na 11 miesięcy przed zawarciem, między Inwestorem
a Gminą Miasta Gdańska, umowy ustanowienia odrębnej własności omawianego gruntu, określono nowe przeznaczenie dla
ww. terenu – „usługi wymiaru sprawiedliwości” (uchwała Rady
Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. 3 Maja nr 9A w Gdańsku. Łączna wartość gruntu pod zabudowę „Centrum” nie przekraczała kwoty 7 150 tys. zł brutto, zaś wartość ceny sprzedaży
samych nieruchomości, bez mebli i wyposażenia, to 103 mln zł
netto (na podstawie ustaleń wyniku kontroli Prezesa UZP). Między Sądem (Zamawiającym) a właścicielem gruntu (Wykonawcą) nie doszło do zawarcia umowy, której treść wskazywałaby
jednoznacznie na zlecenie przez zamawiającego wykonania robót budowlanych na nieruchomościach będących w dyspozy-

cji Wykonawcy – zdaniem KIO Mimo braku umowy między stronami kompleks „Centrum Sprawiedliwości” był realizowany według
wskazań zamawiającego i zaspokajał jego potrzeby. Dowodzą
tego zarówno pisma kierowane przez samego zamawiającego do
Ministra Sprawiedliwości, jak i zeznania świadków, na które powołuje się kontrolujący. Oczywiste jest zatem, że zamawiający chciał
ulokować swoją siedzibę na nieruchomościach należących do Wykonawcy. Ponadto, KIO zauważyła, że Dyrektor Sądu Okręgowego
uczestniczył w procesie inwestycyjnym, z jednej strony jako pełnomocnik gminy w sprawach zamiany i zbycia nieruchomości, mających stanowić nieruchomości wchodzące w skład kompleksu pod
nazwą „Centrum Sprawiedliwości”, a z drugiej jako osoba służąca
wykonawcy i osobom, którymi się posługiwał przy realizacji inwestycji, informacjami o potrzebach sądów, w szczególności Sądu
Okręgowego i Rejonowego w Gdańsku, co do wielkości, rozmieszczenia pomieszczeń, ich aranżacji i wyposażenia. Poszczególne
budynki były przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotem
najmu pomiędzy wykonawcą – właścicielem gruntu, a zamawiającym – Sądem Okręgowym, z zastrzeżeniem pierwszeństwa najmu, prawa pierwokupu, jak i prawa do rozszerzania
umowy najmu o dodatkowe powierzchnie. Jak zauważyła
KIO Wyposażone zostały pokoje biurowe (w biurka, szafy, fotele,
krzesła), sale rozpraw (stoły sędziowskie, ławy i biurka dla stron procesu, ławy dla publiczności), ławki dla petentów sądu na korytarzu,
trzy pokoje gościnne (łóżka, szafy, toaletki, krzesła, fotele). Zgodnie
z ww. operatem, wartość ww. umeblowania została określona
przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 10 510 139,18 zł
brutto. Z oświadczenia Wykonawcy wynikało, że (...) wyposażenie to zostało wykonane na zamówienie Sądu i zainstalowane we
wszystkich pomieszczeniach (...). Wynagrodzenie za ww. meble
wykonawca otrzymał w ramach łącznej ceny zakupu wynoszącej 157 000 000,00 zł.
W powyższym stanie faktycznym, w wyniku kontroli Prezesa
UZP stwierdzono, że Zamawiający dopuścił się naruszeń art. 7
ust. 1 i 3 w zw. z art. 40 ust. 3 u.p.z.p., gdyż przy zawarciu ww.
umowy sprzedaży miało miejsce udzielenie zamówienia publicznego na dostawę umeblowania, z ominięciem stosowania
przepisów ustawy oraz z zaniechaniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ponadto Prezes UZP stwierdził naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 w zw.
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Podejmując uchwałę w omawianej sprawie KIO wskazała zasady stosowania przepisu art. 4 pkt 3 lit. i u.p.z.p. Stwierdziła, że
u.p.z.p. nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest
nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy lub najmu. KIO wskazała,
że przepis ten stanowi wdrożenie art. 16a dyrektywy 2004/18,
w brzmieniu niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień publicznych na usługi mających na celu nabycie lub dzierżawę bez względu na sposób finansowania, gruntu, istniejących budynków lub innych nieruchomości albo praw do nich. Podkreślenia
wymaga, że prawo unijne stosuje wyłączenie
jedynie do nabywania istniejących budynków, a nie budynków, które dopiero mają
powstać. W dalszej części uchwały KIO
stwierdziła, że art. 4 pkt 3 lit. i u.p.z.p. stanowi lex specialis do art. 51 k.c. i nie pozwala na przyjęcie, że przynależności
(w szczególności wyposażenie budynku i lokali, meble, itp. ruchomości)
nabywane przez zamawiającego wraz
z nieruchomością korzystają ze zwolnienia
z obowiązku stosowania u.p.z.p. Przynależności
to, najogólniej, rzeczy potrzebne do korzystania z rzeczy głównej zgodnie z jej przeznaczeniem
(klucz do drzwi). Tu przynależność pozostaje z nieruchomością
w takim związku funkcjonalnym, że zwiększa użyteczność nieruchomości. I tak, jak można przyznać, że rzeczy wyżej określone ułatwiają pracę w budynku Sądu, tak w żadnym razie nie są
potrzebne do korzystania z Sądu zgodnie z jego przeznaczeniem. W ocenie KIO, dostosowanie obiektu do specyficznych
potrzeb Sądu miało charakter zamówienia na dostawę, co wymuszało zastosowanie przepisów u.p.z.p. KIO odniosła się również do linii obrony zamawiającego – Sądu Okręgowego, iż Wykonawca dokonywał inwestycji na własne ryzyko i nie było
żadnej podstawy w postaci umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, która dawałaby mu podstawę do jakichkolwiek
roszczeń. Zdaniem KIO Ryzyko wynikające z braku umowy czy porozumienia w sprawie wykorzystania przekazanych podmiotowi
prywatnemu nieruchomości między czy to Zamawiającym czy
władzami samorządowymi a podmiotem prywatnym, w większym stopniu obciąża Skarb Państwa i gminę, które przekazały

własne działki bez pewności, że zrealizują cele publiczne, niż wykonawcę, który jak twierdzi zamawiający, „realizował budowę kompleksu na wyłącznie własne ryzyko. Zdaniem KIO Jedynym logicznym wnioskiem jest zatem to, że wykonawca miał
zagwarantowaną zapłatę za wykonanie robót budowlanych w cenie zakupu powrotnego nieruchomości przez władzę publiczną, tj.
Sąd Okręgowy w Gdańsku. W ocenie Izby to właśnie umowa sprzedaży była tą umową rozliczającą wykonanie robót budowlanych,
gdyż to na jej podstawie zamawiający zapłacił Wykonawcy za wykonane roboty budowlane. Każde inne rozumowanie jest nielogiczne. W ocenie KIO Całokształt czynności podejmowanych
przez Dyrektora Sądu Okręgowego świadczy o tym, że przekazanie
działek w ręce inwestora prywatnego miało na celu umożliwienie
zamawiającemu obejścia bezwzględnych przepisów u.p.z.p. nakazujących jej stosowanie, jeżeli zawierana jest odpłatna umowa pomiędzy podmiotem będącym zamawiającym w rozumieniu art.
3 ustawy, a podmiotem będącym wykonawcom w rozumieniu art.
2 pkt 11 ustawy, której przedmiotem są roboty budowlane w tym
przypadku realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, której przedmiotem są roboty budowlane w tym przypadku realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych
środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Konkludując swoje wywody KIO uznała, że Umowa między Sądem Okręgowym a inwestorem nie powinna zostać
zakwalifikowana jako umowa sprzedaży nieruchomości,
ale jako umowa mieszana obejmująca tak
sprzedaż nieruchomości gruntowej i budynkowej, jak i roboty budowlane (nadbudowy, remonty, adaptacje) w rozumieniu
art. 2 pkt 8 u.p.z.p. W związku z powyższym ww. zamówienie nie korzysta z wyłączenia określonego w art. 4 pkt 3 lit.
i ustawy i wymaga zastosowania zasad
i trybów udzielania zamówienia na roboty
budowlane wynikających z ustawy. Z mocy art. 6
ust. 1 ustawy dla zamówienia o charakterze mieszanym na które składają się i usługi i roboty budowlane stosuje się
przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego udział
jest największy. Wartość usług (tj. wartość nieruchomości przed wykonaniem robót budowlanych) = ok. 7 mln zł. Wartość robót to ok
103 mln netto – wartość usług. Jako, że wartość robót jest rażąco wyższa niż wartość usługi, zastosowanie powinny mieć
przepisy u.p.z.p. dotyczące zamówień publicznych na roboty
budowlane.
Co istotne w powyższym kontekście, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 25 marca 2010 r., aby można
było uznać, że instytucja zamawiająca określiła swe wymogi w rozumieniu art. 1 pkt 2 lit. b dyrektywy 2004/18 konieczne jest, by
podjęła jakieś kroki mające na celu zdefiniowanie cech obiektu budowlanego, albo przynajmniej, wywarcie decydującego wpływu
na jego projektowanie. W omówionej powyżej sprawie Prezes
UZP w wyniku kontroli stwierdził, że zamawiający – Sąd Okrę-
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z art. 40 ust. 3 u.p.z.p. przez zakup przedmiotowego kompleksu wybudowanego z przeznaczeniem dla wymiaru sprawiedliwości, który był w rzeczywistości poprzedzony dorozumianym udzieleniem Wykonawcy zamówienia na roboty
budowlane, polegające na wykonaniu „Centrum sprawiedliwości w Gdańsku”. W przedmiotowej sprawie nie było więc
podstaw do zastosowania wyłączenia stosowania u.p.z.p.,
o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. i tej ustawy, gdyż wyłączenie
to następuje tylko w przypadku nabycia lub najmu nieruchomości z gotowym już obiektem budowlanym, który nie został
wykonany na polecenie zamawiającego, czyli bez wcześniejszego określenia jego wymagań w stosunku do niego.
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gowy, wywierał decydujący wpływ
na projekt zespołu budynków położonych przy ul. 3 Maja 9A w Gdańsku.
Ponadto, z okoliczności faktycznych
wynikał zgodny cel i zamiar stron inicjatywy, polegający na wybudowaniu przez Wykonawcę
kompleksu budynków położonych przy
ul. 3 Maja 9A w Gdańsku, przeznaczonych do wykonywania funkcji sądowniczych przez zamawiającego,
tj. Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz
Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe
w Gdańsku. Reasumując powyższe
rozważania należy stwierdzić, że
umowa o współpracy pomiędzy inwestorem i miastem lub jakiekolwiek
inne porozumienie, w tym listy intencyjne, skutkujące tym, że: inwestor zaprojektuje, wybuduje i sfinansuje budynki, których części lub poszczególne
lokale odpowiadać będą wcześniej zdefiniowanym potrzebom miasta; miasto odpłatnie wynajmie/wydzierżawi te nieruchomości i lokale od inwestora po ich
wybudowaniu, miasto będzie miało pierwszeństwo nabycia
tych nieruchomości i lokali, przy czym na poczet ceny sprzedaży zaliczony będzie uiszczony czynsz, będzie umową mieszaną
o roboty budowlane, dostawy i najem/dzierżawę/sprzedaż nieruchomości.
Interpretując charakter prawny umowy o współpracy należy
wskazać, stosownie do art. 65 § 2 k.c., że w umowach należy
badać jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać
się na jej dosłownym brzmieniu. Celem umowy o współpracy
będzie pozyskanie przez miasto powierzchni biurowej (czy
inny cel w obszarze infrastruktury publicznej). Zbliżałoby to
umowę o współpracy do umów o roboty budowlane, tudzież
umów mieszanych. Na wstępie należy zaznaczyć, że umowa
o współpracy nie będzie typową umową o roboty budowlane
(zob. art. 647–658 k.c.). Wykonawca wprawdzie zobowiązuje
się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, jednak zarówno wykonanie projektu, jak i odebranie robót wykonane
zostanie przez inwestora. Ponadto, zabudowana zostanie nieruchomość inwestora, a nie nieruchomość miasta. Na kwalifikację umowy, jako swego rodzaju umowy o roboty budowlane, wskazywać będzie zlecenie wykonania – pośrednio
– określonego obiektu budowlanego oraz zapłata wynagrodzenia za jego wykonanie (w drodze czynszu najmu/dzierżawy lub ceny sprzedaży nieruchomości).
Wobec przytoczonych argumentów należy uznać, że umowa
o współpracy, w kształcie jaki przedstawiono na wstępie, podlega przepisom u.p.z.p. W razie zawarcia stanowiłaby umowę
mieszaną o roboty budowlane, dostawy (o ile przewidywać
będzie specyficzne wyposażenie lokali na potrzeby miasta)

i umowę przedwstępną najmu/dzierżawy/sprzedaży nieruchomości. Czynsz najmu/dzierżawy lub cena sprzedaży nieruchomości byłaby pośrednią formą zapłaty wynagrodzenia za
wykonanie przez inwestora potrzebnych miastu lokali (lub innej infrastruktury). Z tego względu zawarcie umowy powinno
zostać poprzedzone zastosowaniem przepisów u.p.z.p.
Konsekwencje uznania umowy o współpracy za
sprzeczną z przepisami u.p.z.p.
Zawarcie umowy o współpracy w celu określonym na wstępie
(pozyskanie lokali, które mają być wzniesione na nieruchomościach, których właścicielem jest sektor prywatny) bez zastosowania jakichkolwiek procedur konkurencyjnych, w szczególności przepisów u.p.z.p., wiąże się z ryzykiem naruszenia
przepisów u.p.z.p. Stosownie bowiem do art. 58. § 1 k.c. nieważna jest czynność prawna sprzeczna z ustawą. Z uwagi na
to, że umowa o współpracy mogłaby zostać zawarta z pominięciem u.p.z.p., pomimo istnienia takiego wymogu ustawowego, należy stwierdzić, że byłaby ona dotknięta względną
nieważnością (vide art. 146 u.p.z.p.). Oznacza to, że umowa
o współpracy wywoływałaby skutki prawne, ale podlegałaby
wzruszeniu w drodze powództwa. Podstawa do unieważnienia umowy o współpracy mogłaby wynikać także z art. 146
ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. Wydaje się, że przy zawieraniu umowy
o współpracy (w omawianym wariancie) nie zachodziłaby żadna z okoliczności uzasadniających udzielenie zamówienia
z wolnej ręki (udzielenie zamówienia po negocjacjach z tylko
jednym wykonawcą), wskazanych w art. 67 ust. 1 u.p.z.p. Powództwo o unieważnienie umowy o współpracy mogłoby
być oparte ponadto o art. 146 ust. 6 u.p.z.p. W przypadku nieważności umów w sprawach zamówień publicznych (art. 58
k.c.) właściwy jest sąd powszechny. Sąd powszechny jest także
właściwy w przypadku powództwa o unieważnienie umowy
z przyczyn wskazanych w art. 146 ust. 1 i 6 u.p.z.p., ale tylko
wówczas, gdy z powództwem występuje Prezes UZP (dla wykonawcy właściwe będzie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i to tylko w krótkim, zawitym terminie). W przypadku
Prezesa UZP, termin na wytoczenie powództwa o unieważnienie umowy wygasa z upływem 4 lat od dnia zawarcia lub
zmiany umowy. Z uwagi na powyższe, realną możliwość wzruszenia Umowy o współpracę z uwagi na niezastosowanie
przepisów u.p.z.p. miałby tylko Prezes UZP – w terminie 4 lat
od dnia zawarcia Umowy o współpracy.
Unieważnienie umowy o współpracy zawartej w opisanym
wyżej kształcie, co do zasady wywoływać będzie skutek od
momentu jej zawarcia, co owocuje koniecznością wzajemnego zwrotu przez strony uzyskanych świadczeń (np. zawarcia
umów zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości). Jeżeli przed unieważnieniem umowy o współpracy inwestor
wykonałby roboty budowlane licząc, że wynajmie objęte tą
umową lokale miastu, miałby roszczenie odszkodowawcze
wobec strony publicznej o utracone korzyści. Możliwe jest jed-
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nak, że sąd orzekający o unieważnieniu umowy o współpracy
unieważniłby ją w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyłby karę finansową na miasto.
Niezależnie od powyższego należy wskazać, że stosownie do
art. 200 ust. 1 u.p.z.p. zamawiający, który udziela zamówienia
bez stosowania u.p.z.p. podlega karze pieniężnej. Nadto, udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Współpraca miasta z inwestorem w zakresie, w jakim inwestor
zobowiąże się do zaprojektowania, wybudowania i sfinansowania w określonym czasie lokali odpowiadających miastu
powierzchnią, standardem wykończenia i wyposażeniem,
w zamian za to, że miasto lokale te wynajmie/wydzierżawi na
podstawie wieloletnich umów, określających wysokość czynszu lub sposób jego ustalenia, a następnie będzie miało prawo
lokale te nabyć na własność na podstawie umowy sprzedaży,
za określoną z góry cenę lub cenę określoną w ustalony przez
strony sposób na moment zawarcia umowy sprzedaży (włącznie z możliwość zaliczenia uiszczonego czynszu na poczet
ceny sprzedaży), może przybrać formę złożonej umowy, zawartej w trybie przepisów u.p.z.p.
Zarysowany powyżej model współpracy wyczerpuje znamiona mieszanej umowy o roboty budowlane (dostawy) i nabycie
nieruchomości. Okoliczność ta z kolei przesądza o konieczności zastosowania przepisów u.p.z.p. Zastosowanie tego modelu w praktyce mogłoby zakładać, że miasto zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych (o ile wartość robót
budowlanych i związanych z nimi dostaw w zakresie lokali budowanych na potrzeby miasta nie przekracza kwoty 5 186 000
euro) lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (o ile wartość robót budowlanych i związanych z nimi dostaw w zakresie lokali budowanych na potrzeby miasta przekracza kwoty 5
186 000 euro) ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty
budowlane. Trybem wyboru wykonawcy byłby dialog konkurencyjny, umożliwiający prowadzenie dialogu z podmiotami
spełniającymi warunki udziału w postępowaniu, w wyniku
którego możliwe jest ustalenie warunków prawnych, ekonomicznych i finansowych współpracy, a kryteriami oceny ofert
byłaby wysokość czynszu najmu/dzierżawy, cena sprzedaży
lokali, jak i odległość nieruchomości od aktualnej siedziby
Urzędu miasta/rynku/innego punktu odniesienia. Przedmiotem zamówienia byłoby zaprojektowanie, budowa i sfinansowanie w terminie nie dłuższym niż np. 2 lata budynku, w którym przewidziane byłyby lokale biurowe o powierzchni co
najmniej X, o standardzie wykończenia Y i o wyposażeniu Z,
umożliwiające wykorzystanie biur na potrzebę miasta, a także
sala konferencyjna o określonej powierzchni, standardzie i wy-

posażeniu, przy czym wielkość powierzchni biurowej, jak i innej w budynku mogłaby być większa, ale jej budowa i wykorzystanie nie byłoby objęte przedmiotem zamówienia.
Wielkość lokali, ich standard i wyposażenie zostałyby szczegółowo określone przez miasto w programie funkcjonalno-użytkowym. Przedmiot zamówienia obejmowałby również odpowiedzialność wykonawcy, w okresie trwania umowy, za
pełnienie roli zarządcy nieruchomości. Powinien zostać zrealizowany na nieruchomości, której właścicielem lub prawnym
dysponentem, na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, jest wykonawca, zlokalizowanej na obszarze istotnym z powodów rewitalizacyjnych (lub innych leżących u genezy
przedsięwzięcia). Istotne, aby w postępowaniu mogli wziąć
udział wszyscy potencjalni wykonawcy, którzy dysponują odpowiednią powierzchnią biurową (inną infrastrukturą) w określonych standardach i wyposażeniu, mieszącymi się w obszarze zainteresowania miasta. Umowa zawarta może być na
odpowiednio długi czas, np. dziesięć czy piętnaści lat od momentu zakończenia oczekiwanej przez miasto inwestycji i protokolarnego przekazania lokali do korzystania zamawiającemu. Wynagrodzeniem wykonawcy będzie kwota wskazana
w ofercie, płatna miesięcznie/kwartalnie przez okres trwania
umowy, tytułem czynszu najmu/dzierżawy nieruchomości,
a umowa będzie mogła przewidywać, że w okresie jej trwania,
miasto będzie miało prawo nabycia lokali na własność, po cenie wskazanej w ofercie, przy czym na poczet ceny sprzedaży
zaliczony będzie uiszczony czynsz.
Z uwagi na złożony charakter transakcji i możliwość księgowania zobowiązań wieloletnich miasta wobec inwestora
poza długiem publicznym w niniejszym modelu, umowa
może mieć charakter umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W tym kontekście warto zauważyć, że zdefiniowany
w art. 2 pkt 5 u.p.p.p., wkład własny to świadczenie podmiotu
publicznego lub partnera prywatnego polegające w szczególności na poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym sfinansowaniu dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia
lub wniesieniu składnika majątkowego. Wyraźnie stwierdzono zatem, że nieruchomość, na której realizowane jest przedsięwzięcie stanowić może własność partnera prywatnego.
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Prawo zamówień publicznych – szansa dla
partnerstwa publiczno-prywatnego
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Powyższy model pozwala na zawarcie bezpośredniej umowy
między miastem, z jednej strony zobowiązanym do najmu/
dzierżawy określonej powierzchni lokalowej, a z drugiej strony
zobowiązującym wykonawcę do dostarczenia takiej powierzchni lokalowej w określonym czasie i wynajęcia/wydzierżawienia jej gminie. Obie strony dysponować będą kontraktowym zabezpieczeniem swoich potrzeb. Model ten
jednocześnie wyraźnie wpisuje się w stanowisko wyrażone
przez Prezesa UZP, KIO i Sąd Najwyższy w cytowanych powyżej
sprawach. Do zawarcia umowy dojdzie w wyniku postępowania negocjacyjnego (dialog konkurencyjny) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub jedynie na mocy przepisów
prawa zamówień publicznych.
Inne przypadki zaangażowania nieruchomości
prywatnych w przedsięwzięcia PPP
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W praktyce działalności administracji publicznej, szczególnie
w obszarze rewitalizacji, mogą pojawić się również sytuacje,
w których podmiot publiczny nie kontroluje całości nieruchomości, które mogą być poddane rewitalizacji w ramach planowanego przedsięwzięcia, a są to nieruchomości istotne dla powodzenia tych procesów. Co więcej, często prywatny właściciel
tych nieruchomości nie jest w ogóle zainteresowany uzyskaniem statusu partnera prywatnego, a jedynie skłonny jest niejako przyłączyć się biernie do przedsięwzięcia po stronie publicznej, w zamian za podwyższenie wartości własnych
nieruchomości lub w celu ich satysfakcjonującej sprzedaży partnerowi prywatnemu, wyłonionemu przez podmiot publiczny.
W celu realizacji przedsięwzięcia zgodnie z u.p.p.p. i u.p.z.p.
właściciel nieruchomości prywatnej, zaangażowanej w PPP,
zawiera z miastem (podmiotem publicznym przyszłej umowy
o PPP) umowę o współpracy, na mocy której udziela gminie
pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji w jego imieniu
i zawarcia umowy z przyszłym partnerem prywatnym. Umowa
powinna przewidywać zapis, który upoważnia miasto do dysponowania nieruchomościami prywatnymi na cele budowlane. Jako, że umowa pomiędzy miastem a właścicielem nieruchomości prywatnej, objętej przedsięwzięciem, nie wiąże się
z dokonywaniem na jego rzecz jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub rzeczowych, do jej zawarcia nie jest konieczne
zachowanie szczególnych procedur.
Miasto ogłasza postępowanie na wybór partnera prywatnego,
w celu zagospodarowania wszystkich nieruchomości (publicznych i prywatnych, którymi dysponuje na mocy porozumienia).
Stroną umowy o PPP będzie jedynie miasto i wyłoniony konkurencyjnie partner prywatny. Wobec powyższego, niezależnie od
umowy o PPP, podmiot publiczny zawrze z inwestorem odrębną umowę (choć funkcjonalnie powiązaną ściśle z umową
o PPP) w imieniu właściciela nieruchomości prywatnej, określającą prawa i obowiązki tego podmiotu związane z realizacją
przedsięwzięcia. Na mocy umowy o PPP i umowy zawartej mię-

dzy właścicielem nieruchomości zaangażowanej w PPP, właściciel tej nieruchomości udostępni partnerowi prywatnemu
przedmiotowe nieruchomości na cele budowlane. Po realizacji
przedsięwzięcia PPP nastąpić może (zgodnie z modelem opisanym w poprzednim numerze Forum PPP) przeniesienie własności nieruchomości na partnera prywatnego, w zamian za określone w umowie o PPP świadczenia na rzecz podmiotu
publicznego i określone w umowie świadczenie na rzecz właściciela nieruchomości prywatnej, zaangażowanej w projekt. Do
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości prywatnych partnerowi prywatnemu niezbędne jest odrębne pełnomocnictwo
w formie aktu notarialnego. W praktyce pojawić może się również inny wariant zaangażowania nieruchomości prywatnych
strony trzeciej, nie będących ani własnością podmiotu publicznego, ani partnera prywatnego. Najczęściej będzie to sytuacja,
w której podmiot publiczny zamierza zrealizować przedsięwzięcie na obszarze, którego nie jest formalnie właścicielem, a nie
dysponuje środkami na jej pozyskanie. Wydaje się, że w tego
typu przedsięwzięciach podmiot publiczny, przed rozpoczęciem procedury wyłonienia partnera prywatnego, może zawrzeć z właścicielem przedmiotowej nieruchomości przedwstępną umowę kupna (z ustaloną ceną), a następnie po
wyłonieniu partnera prywatnego (innego, niż sprzedawca nieruchomości na której przedsięwzięcie ma być realizowane),
wniesie jako wkład własny podmiotu publicznego uprawnienie
do kupna przedmiotowej nieruchomości. Partner prywatny
spełni świadczenie związane z zawartą umową przedwstępną,
a podmiot publiczny, jako strona umowy o PPP, udostępni ją
partnerowi prywatnemu na potrzeby realizacji przedsięwzięcia.
Wydaje się, że wszystkie z opisanych wyżej przypadków będą
występować w przypadku prowadzenia rewitalizacji terenów
miejskich o skomplikowanej strukturze właścicielskiej. Jak widać, zastosowanie przepisów prawa zamówień publicznych,
w powiązaniu z normami ustawy o PPP, stwarza wiele elastycznych i jednocześnie otwartych na konkurencję możliwości nawiązania współpracy, między samorządem a przedsiębiorcami
prywatnymi, które zapewniają wysoki stopień pewności prawnej podejmowanych działań administracji publicznej.
Bartosz Korbus
Marcin Wawrzyniak
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